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Apresentação

Atendimento Socioeducativo e Intersetorialidade

Caro (a) cursista, bem-vindo (a) ao primeiro tema do penúltimo Eixo do Curso Formação Básica da Escola Nacional de

Socioeducação! Este tema tem a duração de 15horas e será apresentado em três aulas: (i) O SINASE e a proposta do

trabalho intersetorial – Desafios do cotidiano da Socioducação; (ii) O Sistema de Garantia de Direitos e a necessidade do

trabalho intersetorial e (iii) Projeto Pedagógico e Plano Individual de Atendimento – o trabalho intersetorial como

possibilidade para romper o ciclo de exclusão do socioeducando das políticas públicas.

Relembrando, no Eixo II - Políticas Públicas e marco legal da Socioeducação no Brasil vocês estudaram este tema, agora

o retomaremos abordando a intersetorialidade com o foco no atendimento socioeducativo.

Esperamos que este estudo venha suscitar muitas reflexões e oportunize produtivos avanços, dentre os quais destacamos:

Compreender a importância da intersetorialidade para assegurar aos adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa a proteção integral; entender que a intersetorialidade acontece a partir da articulação de instituições e de

pessoas, integrando saberes e experiências; comprometer-se em ser um articulador, contribuindo para a efetivação da

proposta intersetorial.

Assim, prezado(a) cursista, convidamos você a aprofundar seus conhecimentos sobre o atendimento socioeducativo e a

intersetorialidade, com a certeza do seu compromisso em ser um articulador junto à rede e, assim, contribuir para que a

intersetorialidade proposta no SINASE se efetive no fazer cotidiano. Esperamos que tenha um ótimo estudo!
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O SINASE e a proposta do trabalho intersetorial – Desafios no cotidiano da

Socioeducação

Objetivos:

Compreender a intersetorialidade como lógica de gestão e estratégia política de articulação, visando assegurar a

proteção integral aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;

Identificar a intersetorialidade como princípio norteador do SINASE e do Plano Nacional de Atendimento

Socioeducativo;

Refletir sobre aspectos do trabalho institucional que estão assentados na concepção de instituição total ou

incompletude institucional.

Os desafios da intersetorialidade no atendimento socioeducativo

Em qualquer área que atuamos, relacionada direta ou indiretamente à socioeducação, o objetivo primeiro é contribuir para

que sejam assegurados aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, com absoluta prioridade, os direitos

previstos no art. 227 da Constituição Federal de 1988.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Destes direitos, somente a liberdade constitui-se em uma exceção para os adolescentes que se encontram em cumprimento

de medida de internação, pois eles a perdem quando o cometimento de um ato infracional acaba por fundamentar a

imposição de medida privativa de sua liberdade. Entretanto, sabemos que existem direitos previstos nos artigos 106 e 110

do ECA que apresentam quando e como isso deve ocorrer.

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e

fundamentada da autoridade judiciária competente.
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Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado

acerca de seus direitos.

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.

Para garantir a efetivação dos direitos, colocando em prática o princípio constitucional da prioridade, todos, família,

comunidade, sociedade em geral e poder público devem cumprir com o seu papel. Nessa perspectiva, todos nós, que

trabalhamos direta ou indiretamente com a socioeducação, temos um grande desafio: trabalhar de forma intersetorial.

O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo:  diretrizes e eixos operativos para o SINASE traz um desafio e um

chamado à integração intersetorial. Mas afinal, o que é intersetorialidade? Qual a importância da intersetorialidade para

assegurar a proteção integral aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa? Qual a proposta do trabalho

intersetorial defendida no SINASE? Quais os aspectos do trabalho institucional que estão assentados na concepção de

instituição total ou incompletude institucional?

Intersetorialidade e Socioeducação

Primeiro, é importante entendermos que a intersetorialidade é um termo complexo, dotado de diversos significados e de

possibilidades para aplicação prática e que, atualmente, vem despertando crescente interesse intelectual e político.

Também porque é um tema que se encontra na pauta e na ação cotidiana dos que trabalham na socioeducação. Um simples

exemplo nos desperta para o tema: no espaço físico de uma Unidade de Internação se encontram diversas políticas em

atuação para atender o(a) adolescente: socioeducação, educação, saúde e outras, acontecendo concomitantemente com o

funcionamento da Unidade de Internação, da Escola, do Espaço de atendimento em saúde, dentre outros.

Entretanto, a intersetorialidade vai muito além de acontecer somente na gestão interna de uma Unidade de Internação, ela

precisa expandir-se para diferentes espaços e níveis, como também entre os níveis federal, estadual e municipal e, ainda,

integrar as organizações governamentais, não governamentais e informais, profissionais, serviços, comunidades,

programas sociais, setores privados e redes setoriais, que se organizam para atender necessidades daqueles que se

encontram em situação de maior vulnerabilidade social (Bourguignon, 2001). No nosso caso, a atenção está voltada para

o(a) adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.

Sabemos o quanto esse trabalho intersetorial é importante para provocar mudanças na realidade dos e das adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa, com os/as quais trabalhamos. Eles(as) “têm sido submetidos a situações de
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vulnerabilidade, o que demanda o desenvolvimento de política de atendimento integrada com as diferentes políticas e

sistemas dentro de uma rede integrada de atendimento, e, sobretudo, dar efetividade ao Sistema de Garantia de Direitos”

(SINASE, 2006, p.18).

Segundo, é importante saber que a intersetorialidade, constitui-se num princípio ou paradigma norteador do SINASE e do

Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.  

PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Princípios

3. Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento socioeducativo deve ser territorializado,

regionalizado, com participação social e gestão democrática, INTERSETORIALIDADE e responsabilização, por meio da

integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema.

Agora vamos retomar o conceito de intersetorialidade para entendê-lo a partir de alguns autores e áreas que debatem o

tema, considerando-o como um conceito polissêmico, que possui identidade complexa, tal como a política social (Pereira,

2014)

Quando a tomamos de acordo com a visão da Administração Pública, a intersetorialidade é concebida como condição

imprescindível para articular diferentes áreas de conhecimento e de práticas, as quais possuem memórias técnicas e

institucionais específicas (Monnerat; Souza, 2010, p.203).

Já quando lemos a intersetorialidade segundo a Saúde coletiva, verificamos que esta não discorda da concepção de

Administração Pública, mas possui um entendimento mais específico sobre o assunto, trazendo a intersetorialidade no

mesmo sentido da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja: “uma articulação de ações de vários setores para

alcançar melhores resultados de saúde” (Monnerat; Souza, 2010, p.205).

Indo mais além, quando identificamos a intersetorialidade como transcendência daquilo que se pretende atingir por cada

setor, devemos entendê-la como uma articulação de saberes e experiências, que compreende procedimentos gerenciais dos

poderes públicos em resposta às demandas de interesse dos cidadãos, uma nova lógica de gestão, que articula diferentes

setores (Pereira, 2014). Desta maneira, a intersetorialidade é considerada como um “(...) instrumento estratégico para

otimizar saberes, competências e relações sinérgicas, tendo um objetivo comum a ser alcançado numa prática social

compartilhada. Isso requer um trabalho de pesquisa, planejamento e avaliação visando à realização de ações conjuntas
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(Pereira, 2014, p.1).

Concebida tanto uma lógica de gestão que ultrapassa um único setor da política social, quanto uma estratégia política de

articulação entre diversos setores sociais, podemos afirmar que ela rompe com a fragmentação da política social, haja

vista que proporciona mudanças estruturais, envolvendo conceitos, culturas, valores e institucionalidades, bem como,

ações e formas de prestações de serviços, estabelecendo um novo tipo de relação entre estado e cidadão (SDH/Unb, s/d).

Comungamos também com o pensamento de Nogueira Neto (2008) e Inojosa (2001), quando defendem que a

intersetorialidade é mais que o trabalho integrado de vários setores, é uma alternativa em face de insatisfações das

instituições visando dar respostas aos problemas vivenciados pela população, que cada vez se tornam mais complexos e;

ainda, vai muito além do que “justapor ou compor projetos que continuem sendo formulados e realizados setorialmente”

(Inojosa, 2001, p. 105). Nesse sentido, podemos afirmar que a intersetorialidade é capaz de proporcionar uma visão

completa dos fluxos e procedimentos que ocorrem quando atendemos o(a) adolescente autor(a) de ato infracional e das

suas conexões entre os vários e diferentes níveis do contexto em que se encontra inserido.  Relacionando a

intersetorialidade com as noções de conhecimento, verificamos que ela traz subjacente o conceito de interdisciplinaridade,

porque “forma um conjunto de interpretações do mundo e das atividades humanas, com alguns elementos prescritivos em

relação ao modo de abordar a solução do problema” (Nogueira Neto, 2010, p. 48).

Cursistas, se quiserem aprofundar na leitura desses autores, recomendo acessar: http://publicacoes.fundap.sp.gov.br

/cadernos/cad22/dados/Inojosa.pdf e http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/02/escutFINALIMPRESSO.pdf .

Importante também é entendermos que a intersetorialidade está fundamentada em três pilares que a sustenta, a saber: (i) a

democratização das políticas - não anula os espaços das políticas setoriais, mas universaliza-as; (ii) a descentralização -

facilita a integração da realidade territorial, pois o processo de gestão de políticas e serviços fica próximo do espaço de

decisão, controle de seus destinatários e possibilidades de acompanhamento e avaliação; e, ainda, (iii) o trabalho em rede -

diferentes atores trabalhando em prol de um objetivo comum para compreender e atuar sobre os problemas.

Se você, cursista já participou de encontros intersetoriais, cujo foco é o(a) adolescente em cumprimento de medida

socioeducativa, pode ter constatado que a intersetorialidade no atendimento socioeducativo é um processo, que ainda

encontra resistências e dificuldades de diálogo por parte de diferentes grupos. Isso acontece porque embora a discussão

não seja nova, o movimento intersetorial das diversas políticas/setores é algo recente no fazer cotidiano das políticas, o

que inclui a socioeducação. Assim, para sua efetivação, mudanças vem acontecendo nas práticas e na cultura das

organizações gestoras das políticas que integram o Sistema de Garantia de Direitos. O autor Junqueira (2004) diz: “A

ousadia de mudar vai precisar das alianças de todos os que desejam incrementar a qualidade de vida do cidadão, dentro e
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fora da administração pública estatal” (p.27-28).

Cursistas, se quiserem aprofundar na leitura sobre intersetorialidade e terceiro setor, do autor Junqueira, recomendo

acessar: file:///C:/Users/Rose%20Beatriz/Downloads/7105-9550-1-PB.pdf .

Esse nosso desafio cotidiano é confirmado por diferentes autores (ex. Junqueira, 2004; Andrade, 2004; Nogueira Neto,

2008) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Como exemplo, citamos uma das dificuldades enfrentadas no dia-a-dia

para a implementação das ações socioeducativas - o atendimento fragmentado de um(a) adolescente. Isso acontece quando

cada pasta setorial, ao executar o atendimento, registra seus dados de maneira isolada e desconsidera as informações já

existentes. Assim, a situação do adolescente fica compartimentada, sem que se tenha a visão do todo.

Cursista, o Tribunal de Contas da União (TCU) também deu visibilidade a essa situação que vivenciamos. Ele destacou

que um dos desafios do programa de reinserção do(a) adolescente em conflito com a lei é “o estabelecimento de uma rede

de interação entre os diversos entes da Federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios; entre os Poderes:

Executivo, Judiciário e Legislativo e o Ministério Público” (SINASE, 2006, p.21). A autora Noleto (2011) confirma esse

apontamento do TCU e aponta caminhos para a mudança, quando ressalta: “num ambiente onde as políticas públicas

percorrem três esferas de governo, que são hegemonicamente setorializadas, se faz necessário romper essa lógica por meio

do diálogo entre as partes” (p.111).

Cursista, é importante que você leve essa reflexão ao seu espaço de trabalho: a importância dessa proposta do SINASE, a

intersetorialidade. Ela é imprescindível quando se trata do trabalho na socioeducação, visto que corresponde a uma nova

maneira de planejar, executar e avaliar o atendimento socioeducativo, buscando garantir o acesso igual dos desiguais.

Assim, precisamos entendê-la como uma possibilidade de garantia do acesso dos(das) adolescentes em cumprimento de

medida socioeducativa às políticas públicas. Para tanto, desde a gestão central em seus diferentes níveis até o trabalho

diretamente com os(as) adolescentes, impõe “alterar toda a forma de articulação dos diversos segmentos da organização

governamental e dos seus interesses” (Junqueira, 2004, p.27).

Portanto, o nosso trabalho na socioeducação é relevante para que a intersetorialidade se efetive, uma vez que ela acontece

a partir da articulação de instituições e de pessoas, integrando saberes e experiências. É no fazer cotidiano, nas unidades

de internação provisória e medidas socioeducativas: meio aberto, semiliberdade e internação, que todos nós, especialistas,

técnicos e demais integrantes da comunidade socioeducativa, devemos contribuir para essa efetivação.

Intersetorialidade – O que diz o SINASE?
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É preciso relembrar que no interior do SGD existem diversos subsistemas que tratam, de forma especial, de situações

peculiares. Dentre os subsistemas temos o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que trata da

situação de adolescentes autores de ato infracional quanto a apuração, aplicação e execução de medida socioeducativa.

Esse subsistema se comunica e sofre interferência dos demais subsistemas internos ao Sistema de Garantia de Direitos

(tais como Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e Segurança Pública).

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e

administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa.

Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos as políticas, planos, e

programas específicos de atenção a esse público. (SINASE, p.22)

Enquanto sistema integrado, O SINASE articula os três níveis de governo para o desenvolvimento dos programas de

atendimento: meio aberto, semiliberdade e internação, considerando a intersetorialidade e a corresponsabilidade da

família, comunidade e estado como imprescindíveis para que o processo se efetive.

O SINASE apresenta que a responsabilidade para que os direitos básicos e sociais sejam concretizados é da pasta

responsável pela política setorial, de acordo com a distribuição de competências e atribuições de cada um dos entes

federativos e de seus órgãos. Também aponta que é fundamental que as várias áreas se articulem para maior efetividade

das ações, o que inclui, também, a participação da sociedade civil. Nesse sentido, o SINASE propõe que os Conselhos

Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como os órgãos gestores do

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nos seus respectivos níveis, articulem-se com os demais Conselhos e

órgãos responsáveis pelo controle, gestão, supervisão e avaliação dos demais sistemas e políticas sociais, para o

desenvolvimento de ações integradas e, ainda, que levem em consideração as peculiaridades que cercam o atendimento

aos adolescentes. Na prática isso significa, por exemplo, que os Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do

Adolescente devem se articular com os Conselhos Estaduais de Educação. Para tanto, são destacadas ações com o objetivo

de favorecer o desenvolvimento da articulação.

Entre outras ações que podem favorecer o desenvolvimento da articulação destacam-se as seguintes:

estímulo à prática da intersetorialidade;1. 

campanhas conjuntas destinadas à sociedade em geral e aos profissionais da área, com vistas à concretização da

Doutrina de Proteção Integral adotada pelo ECA;

2. 

promoção de discussões, encontros, seminários (gerais e temáticos) conjuntos;3. 
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respeito às competências e atribuições de cada ente federativo e de seus órgãos, evitando-se a sobreposição de ações;4. 

discussão e elaboração, com os demais setores do Poder Público, para expedição de atos normativos que visem ao

aprimoramento do sistema de atendimento;

5. 

expedição de resoluções conjuntas, disciplinando matérias relacionadas à atenção a adolescentes inseridos no SINASE.

(SINASE, 2006, p. 24)

6. 

O SINASE (2006), ao apresentar os princípios do atendimento socioeducativo, também traz o princípio da Incompletude

institucional. Ele se soma àqueles que integram e orientam o Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do

Adolescente e atingem indiscriminadamente todas as medidas socioeducativas. Esse princípio caracteriza-se pela

utilização do máximo possível de serviços na comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos

adolescentes – artigo 86 do ECA. Isso aponta para a intersetorialidade, exigindo a mudança do paradigma da instituição

total para o da incompletude institucional. Assim, podemos afirmar que a intersetorialidade é um princípio defendido pelo

SINASE, para que os direitos constitucionais sejam cumpridos; a instituição não seja a única responsável pelo

atendimento; as políticas setoriais se articulem em rede; e, assim, os(as) adolescentes tenham a oportunidade de acesso aos

programas, projetos, serviços e benefícios executados pela administração pública.

Portanto, cursista, para que a proposta do trabalho intersetorial se efetive, outro desafio é romper com o paradigma da

instituição total pelo da incompletude institucional, haja vista que se faz necessário a articulação de políticas, serviços,

áreas e competências. Sabemos que a proposta de uma instituição fazer sua gestão com todos os serviços, como instituição

total, é criticada por diversos autores (ex. Goffman,1974; Nevez, 2007). Para entendermos melhor, buscamos o autor

Goffman (1974) que define instituição total como “um local de residência e trabalho onde um grande número de

indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, leva uma

vida fechada e formalmente administrada” (p.11). Ao longo da história, a construção de unidades de internação distantes

dos centros das cidades e fechadas em si mesmas estava vinculada a esta proposta.

Cursista, você conheceu ou conhece alguma unidade de internação que se assemelhava ou ainda assemelha com essa

proposta?

O autor Goffman (1974) chama de “mortificação do eu” o processo pelo qual a instituição total, por meio da disciplina,

modifica a forma do sujeito se perceber e perceber os outros e serve, como afirma Nevez (2007), para a “docilização” das

pessoas ao funcionamento institucional. Segundo esses autores, em muitas instituições totais o sujeito perde seu nome

(exemplo: é identificado por números), modifica a sua aparência (exemplos: corte de cabelo, uso de uniforme) e perde sua

intimidade (exemplos: dormitórios coletivos, banheiros sem portas).
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Cursistas, para aprofundar o conhecimento sobre instituição total, nessa perspectiva crítica, leia a pesquisa realizada em

uma instituição para adolescentes em Portugal, por Nevez, acessando: http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos

/1218641439F3iJL9on6Ym16AA0.pdf .

Sabemos que já existiram e ainda existem unidades de internação com estas características. Isso condiz com a proposta de

socioeducação prevista no ECA e no SINASE? Certamente que não. A proposta de trabalho na socioeducação é

justamente contrária ao paradigma da instituição total.

Nesse sentido, comungamos com a crítica feita por Goffman (1974), quando o trabalho acontece dessa forma ocorre um

processo de “infantilização social” nessas instituições, haja vista que se retiram do(a) adolescente sua autonomia, sua

capacidade de decisão e sua autodeterminação, e todas as suas atividades são reguladas pela equipe institucional. Essa

infantilização se mostra um grande obstáculo à transformação dos sujeitos, dificultando a emancipação (Nevez, 2007).

Isso é o contrário da proposta pedagógica apresentada no SINASE.

Cursista, você já ouviu falar: O adolescente ficou pior depois que passou pela Unidade? Para Faleiros (1987) isso

realmente pode acontecer quando a “A instituição, ao invés de recuperar, perverte; ao invés de reintegrar e ressocializar,

exclui e marginaliza; ao invés de proteger, estigmatiza. Isto configura a perversidade institucional, por produzir o efeito

contrário ao proposto” (p.11).

Portanto, é preciso entender as críticas realizadas pelos autores para com o paradigma da instituição total para defender a

diretriz apresentada pelo SINASE, a incompletude institucional, que comunga com a política de atendimento prevista no

art. 86 do ECA, a articulação de ações, que implica no trabalho intersetorial.

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de

ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

É por meio da proposta intersetorial (SINASE, 2006) que se pode alcançar a participação dos(as) adolescentes em

diferentes programas e serviços sociais e públicos. Para tanto, os programas de execução de atendimento socioeducativo

deverão estar articulados com os demais serviços e programas que tratam dos direitos dos(as) adolescentes (saúde, defesa

jurídica, trabalho, profissionalização, escolarização etc). Isso mostra que cada instituição é incompleta, que precisamos

trabalhar numa rede integrada, para que o desenvolvimento do(a) adolescente e sua ressocialização/reintegração à

sociedade aconteçam.

A operacionalização da formação da rede integrada de atendimento é tarefa essencial para a efetivação das garantias dos
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direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo efetivamente no processo de

inclusão social do público atendido. (SINASE, 2006, p.29)

Para que você, cursista, identifique o que faz e o que precisa aprimorar para que a intersetorialidade aconteça, na função

que desempenha, recortamos do SINASE (2006), no item Parâmetros da Gestão Pedagógica no Atendimento

Socioeducativo, os eixos estratégicos dos Parâmetros socioeducativos (p.55-64), destacando os textos que trazem

explícitos a intersetorialidade no atendimento socioeducativo:

Eixo – Suporte institucional e pedagógico

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas

12) articular-se permanentemente com a Vara da Infância e Juventude, Ministério Público e Defensoria Pública e outros

Órgãos e Serviços Públicos, visando agilidade nos procedimentos e melhor encaminhamento aos adolescentes;

13) mapear as entidades e/ou programas e equipamentos sociais públicos e comunitários existentes nos âmbitos local,

municipal e estadual, com a participação dos Conselhos Municipais de Direitos, viabilizando e/ou oferecendo o acesso

enquanto oferta de política pública: alimentação, vestuário, transporte, documentação (escolar, civil e militar),

escolarização formal, cultura, lazer, atendimento na área de saúde (médico, dentista, cuidados farmacêuticos, saúde

mental), atendimento psicológico, profissionalização e trabalho, acionando a rede de serviços governamental e

não-governamental;

14) articular-se com as demais entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo, visando, em caso de progressão

e/ou regressão de medida socioeducativa, assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido;

Específico às entidades e/ou programas que executam a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade:

1)identificar, nos locais de prestação de serviço, atividades compatíveis com as habilidades dos adolescentes, bem como

respeitando aquela de seu interesse;  

Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e a medida socioeducativa de internação:

6) encaminhar os adolescentes que são liberados da internação provisória sem aplicação de medida socioeducativa aos

programas e equipamentos e serviços sociais públicos e comunitários com a participação da família e de acordo com as
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necessidades específicas de cada um;

Eixo – Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas.

1)assegurar e consolidar parcerias com Secretarias estaduais e municipais, órgãos, coordenadorias e similares

responsáveis pela política pública, ONGs, iniciativa privada no desenvolvimento de programas que fortaleçam a inclusão

étnico-racial e de gênero nos programas socioeducativos; 

Eixo – Educação

Comum a todas às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas

1)consolidar parcerias com Órgãos executivos do Sistema de Ensino visando o cumprimento do capítulo IV (em especial

os artigos 53, 54, 56, e 57) do ECA e, sobretudo, a garantia de regresso, sucesso e permanência dos adolescentes na rede

formal de ensino; 

Específico às entidades e/ou programas que executam as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação

2) construir sintonia entre a escola e o projeto pedagógico do programa de internação, sendo as atividades consequentes,

complementares e integradas em relação à metodologia, conteúdo e forma de serem oferecidas (exclusivo para

internação);

Eixo – Esporte, Cultura e Lazer

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas

1)consolidar parcerias com as Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer ou similares visando o cumprimento dos artigos 58

e 59 do ECA; 

2)assegurar e consolidar parcerias com Secretarias estaduais e municipais, órgãos e similares responsáveis pela política

pública, ONGs e iniciativa privada no desenvolvimento e oferta de programas culturais, esportivos e de lazer aos

adolescentes; 
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Eixo – Saúde

Comum a todas as entidades e/ou os programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas

1)consolidar parcerias com as Secretarias de Saúde visando o cumprimento dos artigos 7, 8, 9, 11 e 13 do ECA;  

4) buscar articulação e parcerias com a Secretaria de Saúde do Município a fim de receber apoio e desenvolver programas

especiais que considerem as peculiaridades, vulnerabilidades e necessidades dos adolescentes;

7) buscar articulação dos programas socioeducativos com a rede local de atenção à saúde mental, e a rede de saúde, de

forma geral, visando construir, interinstitucionalmente, programas permanentes de reinserção social para os adolescentes

com transtornos mentais;

8) assegurar que as equipes multiprofissionais dos programas socioeducativos – articuladas com a rede local de atenção à

saúde e saúde mental – estejam habilitadas para atender e acompanhar de maneira individualizada os adolescentes com

transtornos mentais que cumprem medida socioeducativa em meio aberto e/ou fechado respeitadas as diretrizes da

reforma psiquiátrica, recebendo assim tratamento na rede pública de qualidade;

Eixo – Abordagem familiar e comunitária

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas

1)  consolidar parcerias com as Secretarias ou órgãos similares responsáveis pelos programas oficiais de assistência social

nos diferentes níveis visando à inclusão das famílias dos adolescentes em programas de transferência de renda e

benefícios no âmbito dos serviços do SUAS, assegurados por Lei;

Específico às entidades e/ou programas que executam a medida socioeducativa de liberdade assistida

1)    construir uma efetiva rede de atendimento social público e comunitário para encontrar soluções e encaminhamentos

das necessidades dos adolescentes e seus familiares;

Eixo – Profissionalização/ Trabalho/Previdência

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas
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1) consolidar parcerias com as Secretarias de Trabalho ou órgãos similares visando o cumprimento do artigo 69 do ECA;  

4) encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho desenvolvendo ações concretas e planejadas no sentido de

inseri-los no mercado formal, em estágios remunerados, a partir de convênios com empresas privadas ou públicas,

considerando, contudo, o aspecto formativo;

 5) priorizar vagas ou postos de trabalho nos programas governamentais para adolescentes em cumprimento de medidas

socioeducativas;

Eixo – Segurança

Comum a todas as entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de

semiliberdade e de internação

3) estabelecer procedimentos operacionais padronizados nos relacionamentos com as Polícias Militar e Civil, com a

Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a Justiça da Infância e Juventude assegurando o provimento de

condições adequadas de segurança no atendimento socioeducativo;

Específico às entidades e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de

semiliberdade e de internação

1) elaborar plano de segurança institucional interno e externo juntamente com a Polícia Militar visando garantir a

segurança de todos que se encontram no atendimento socioeducativo, bem como orientações às ações do cotidiano,

solução e gerenciamento de conflitos;

Cursista, para garantir a possibilidade da reinserção social do(a) adolescente, essas orientações apresentadas no

SINASE(2006) precisam acontecer no cotidiano da aplicação da medida socioeducativa. Reafirmamos que somente pelo

trabalho intersetorial podemos assegurar a proteção integral aos adolescentes. Para que isso se efetive, o SINASE (2006)

prevê que as políticas sociais básicas, as políticas de caráter universal, os serviços de assistência social e de proteção

devem se articular aos programas de execução das medidas socioeducativas.

Nessa perspectiva, ao realizar o atendimento socioeducativo, devemos ver o(a) adolescente e suas necessidades como um

todo e não como caixinhas isoladas e justapostas, haja vista que suas demandas e os problemas que vivencia, sobretudo

quando inicia o cumprimento de uma medida socioeducativa implica numa visão integrada. Citamos como exemplo: não
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podemos separar o ano de escolaridade em que o adolescente se encontra com a possibilidade de ingresso em estágios,

cursos profissionalizantes e de sua inserção no mercado de trabalho. Assim, cursista, estaremos contemplando os vários

aspectos e processos que constituem a vida desses adolescentes, saúde, educação, emprego, habitação, lazer, cultura, como

propõe o SINASE.

Caro(a) cursista, ao encerrar esta aula esperamos que você tenha compreendido a importância da intersetorialidade como

uma estratégia para assegurar a proteção integral aos socioeducandos e refletido se a proposta de trabalho intersetorial

defendida no SINASE está acontecendo no atendimento socioeducativo.
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O Sistema de Garantia de Direitos e a necessidade do trabalho intersetorial

Objetivos:

Compreender a importância da intersetorialidade para a efetivação do SGD;

Identificar o trabalho em rede para a integração dos diversos setores, conhecimentos, áreas e pessoas;

Analisar boas práticas na socioeducação que estão fundamentadas no trabalho intersetorial.

SGD - articulação e integração de diferentes instâncias do poder público

Conforme a Resolução nº 113 de abril de 2006, o Sistema de Garantia de Direitos consiste na articulação e integração de

instituições e instâncias do poder público para a aplicação de mecanismos de promoção, defesa e controle visando a

efetivação dos direitos da criança e do adolescente, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, para que assim as

normativas previstas no ECA se efetivem. Para funcionar com fluidez e permanência, é preciso que sociedade civil e

governos estejam articulados, corresponsabilizando pela efetivação dos direitos e atuando a partir de suas áreas de

competência, com objetivos comuns, dialogando com o cenário local e a política nacional.

Caro(a) cursista, observe a representação gráfica a seguir. Ela retrata o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do

Adolescente, apresentando diferentes órgãos, entidades, programas e serviços que devem ser destinados ao atendimento

de crianças e adolescentes, ressaltamos aqui, o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e

suas respectivas famílias.
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Podemos verificar na representação gráfica proposta por Digiácomo (s/d), que os órgãos, entidades, programas e serviços

estão unidos por meio de engrenagens, mostrando a necessidade da articulação de todos, como prevê o art. 86, da Lei nº

8.069/90, ou seja, é por meio da ação conjunta e integrada de todos que o objetivo do Sistema de Garantia, a Proteção

Integral, apresentada pelo art. 1º, da Lei nº 8.069/90, pode ser alcançada. As “engrenagens” desenhadas do mesmo

tamanho mostra a ausência de hierarquia, todos são igualmente importantes para o Sistema. O Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente foi colocado no centro, para mostrar a sua importante função, enquanto órgão deliberativo sobre

a política de atendimento à criança e ao adolescente e articulador, junto aos demais órgãos e entidades.

A figura também traz a necessidade de um monitoramento e avaliação periódica sobre o adequado funcionamento do

Sistema de Garantia. Isso é imprescindível, para assegurar que todos os programas e serviços existentes possam cumprir

os objetivos propostos e estejam disponíveis para o atendimento de todos(as) adolescentes. E, ainda, podemos observar

que a força que move o Sistema tem que advir dos recursos públicos, provenientes do orçamento dos diversos órgãos

encarregados da execução das políticas públicas, para cumprir o princípio constitucional da prioridade absoluta ao

adolescente previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Art. 227. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;a. 

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;b. 

preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;c. 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.d. 

Então, cursista, em linhas gerais, podemos afirmar que o SGD consiste na articulação e na integração de diferentes

instâncias do poder público na aplicação de mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos

humanos, ressaltamos novamente, dos direitos dos(as) socioeducandos(as). A respeito desses três eixos estratégicos da

garantia dos direitos humanos, Nogueira Neto (2008) evidencia que eles precisam ser implementados de forma simultânea

e harmônica, jamais um poderá prevalecer sobre o outro.  

Assim, caro(a) cursista, o desafio posto, para todos nós, é trabalhar com o máximo de empenho, profissionalismo e

comprometimento no atendimento socioeducativo, contribuindo para que a intersetorialidade aconteça num processo em

movimento - as diversas políticas se organizando por meio de diferentes áreas, conhecimentos e pessoas, para que os(as)

socioeducandos(as) tenham os seus direitos assegurados.

Intersetorialidade e universalização das políticas no atendimento ao

socioeducando

Como vimos na representação gráfica ora apresentada, o SGD é composto por diferentes órgãos, entidades, programas e

serviços com o objetivo de atender às crianças, adolescentes e suas famílias. Reafirmamos, que os adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa têm os mesmos direitos dos demais adolescentes. Assim, para garantir a

efetivação dos direitos estabelecidos no ECA e no SINASE, o SGD está organizado em três eixos: a promoção, a defesa e

o controle social. A representação gráfica mostrou a necessidade da atuação de forma articulada. Trazemos agora, uma

síntese de cada eixo, seu papel e os órgãos que o integra. Eles apontam para a necessidade do trabalho intersetorial, na

busca da garantia da proteção integral de crianças e adolescentes.

Defesa dos direitos humanos: constitui-se de leis e instâncias judiciais que devem garantir a defesa, o acesso à justiça.
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Fazem parte deste eixo de defesa: os órgãos públicos judiciais; ministério público, especialmente as promotorias de

justiça, as procuradorias gerais de justiça; defensorias públicas; advocacia geral da união e as procuradorias gerais dos

estados; polícias; conselhos tutelares; ouvidorias e entidades de defesa de direitos humanos incumbidas de prestar

proteção jurídico-social.

ECA - Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao

Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

Promoção dos direitos humanos: aqui se encontram todos os responsáveis por executar o direito, transformando-o em

ação; para que todas as crianças e adolescentes possam ter acesso aos serviços públicos.

ECA - Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,

exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social;

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar;

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio

familiar e à adoção.

Controle da efetivação dos direitos humanos: compõe-se de organizações governamentais, não governamentais e

sociedade civil, que tem por objetivo a formulação e monitoramento das políticas sociais, de proteção e socioeducativas.

O controle é realizado por meio de instâncias públicas colegiadas próprias, tais como: conselhos dos direitos de crianças e

adolescentes; conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; e os órgãos e os poderes de controle

interno e externo definidos na Constituição Federal

Atendimento Socioeducativo e Intersetorialidade

21



Resolução 113/2006 do CONANDA - Parágrafo único do art. 21. O controle social é exercido soberanamente pela

sociedade civil, através das suas organizações e articulações representativas.

Assim, caro(a) cursista, para refletirmos sobre o SGD e o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa,

tomemos como exemplo o acesso e permanência dos adolescentes a um direito básico, a educação. O gráfico a seguir

mostra como esse direito ainda não está concretizado entre os mesmos.

Taxa de distorção idade-série (%) - Brasil - 2012

Fonte: Censo Escolar/2012

O gráfico mostra que no ensino fundamental-anos iniciais (1º ao 5º ano), a distorção idade/ano de escolaridade entre os

adolescentes no Brasil é de 16,6% e, entre os adolescentes em cumprimento de medida de internação é de 55,6%. No

ensino fundamental-anos finais (6º ao 9º ano), a distorção idade/ano de escolaridade entre os adolescentes no Brasil é de

28,2% e entre os socioeducandos internos é de 79,4%. Já no ensino médio, os adolescentes no Brasil têm a taxa de

distorção de 3,1% e os socioeducandos em privação de liberdade 61,4%. Podemos concluir que a taxa de distorção

idade/ano de escolaridade dos adolescentes do Brasil na educação básica é alta e, entre os adolescentes em medida

socioeducativa, é alarmante. Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa estão com grande atraso em relação à

série/ano de escolaridade que deveriam estar cursando, de acordo com a faixa etária que possuem, 12 a 21 anos.

Podemos afirmar que isso é uma consequência da dificuldade de acesso de crianças e adolescentes à escola, dos altos

índices de reprovação: ensino fundamental (1º ao 5º ano), 15,3%, ensino fundamental (6º ao 9º ano), 14,4% e, ensino

médio, 8,2%. E, ainda, das altas taxas de abandono: ensino fundamental (1º ao 5º ano), 26,2%, ensino fundamental (6º ao

9º ano), 9,2% e ensino médio, 6,5%.

Atendimento Socioeducativo e Intersetorialidade

22



E, você, cursista, que trabalha no atendimento socioeducativo, com certeza, se depara cotidianamente com esse perfil de

adolescente. Por isso, todos nós, trabalhando direta ou indiretamente, precisamos fazer algumas reflexões. A primeira, é

sobre essa exclusão da educação a que estão submetidas as crianças e adolescentes, sobretudo, aqueles de baixa renda

econômica, negros e de pais com baixa escolaridade. A segunda, é sobre a exclusão do mercado de trabalho em

decorrência da exclusão escolar, haja vista que devido à grande defasagem escolar no ensino fundamental (1º ao 9º ano/ 1ª

à 8ªsérie), só lhes restam aceitar trabalhos, quando os encontram, que não requerem a conclusão desse nível de ensino; e

ainda, quando conseguem concluir o Ensino Médio entram para o mercado de trabalho que exige a conclusão desse nível

de ensino muito tardiamente (Lopes, 2013).

Para entendermos mais detalhadamente os dados sobre escolarização, buscamos o Perfil dos adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa, apresentado no Panorama Nacional – a execução das medidas socioeducativas de

internação – Programa Justiça ao Jovem. Conforme gráfico a seguir, podemos verificar que a maioria dos adolescentes

entrevistados, 86%, ainda se encontrava no ensino fundamental e, ainda, a última série cursada era, em primeiro lugar, o

6º ano de escolarização (5ª série) e, em segundo lugar, o 7º ano de escolarização (6ª série). Considerando que o

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa está na faixa etária de 12 a 21 anos, esses dados vêm confirmar a

grande distorção idade/ano de escolaridade em todas as regiões do Brasil.

Última série escolar cursada pelo adolescente infrator por região
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Fonte: DMF/CNJ- Elaboração DPJ/CNJ/2006

Cursista, para ver toda a pesquisa, você pode acessar: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes

/panorama_nacional_doj_web.pdf

Este exemplo nos mostra que os responsáveis pela promoção do direito não estão garantindo o acesso e a permanência do

adolescente à escola pública. Por sua vez, os órgãos de defesa dos direitos humanos, sobretudo, o Conselho Tutelar, que se

encontra na ponta da abordagem com a sociedade e o Ministério Público, estão frágeis quanto a observação e

encaminhamento desse direito violado e/ou quanto ao atendimento aos seus encaminhamentos pelos órgãos de promoção.

 Já os órgãos de controle da efetivação dos direitos humanos, tais como, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CONANDA); os Conselhos Estadual/Distrital/Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA),

responsáveis pela formulação e monitoramento das políticas sociais, políticas de proteção e socioeducativas, ainda não

conseguiram que o estado cumpra o seu dever de garantir a educação para a maioria dos adolescentes que cumpre medida

socioeducativa.

Como já refletimos, para romper com este ciclo de exclusão de direitos inter e transgeracional, que se encontram os(as)

socioeducandos(as) e suas famílias, faz-se necessário o trabalho intersetorial, acontecendo por meio de diferentes setores,

áreas, conhecimentos e pessoas. Assim, o primeiro passo no atendimento ao(à) socioeducando(a) é o “diagnóstico”

(SINASE, 2006, p.52,58,61) de sua situação, identificando suas dificuldades, necessidades, potencialidades, avanços e

retrocessos. Para assumir efetivamente o compromisso com a proteção integral desses adolescentes, precisamos trabalhar

com outros profissionais, outras áreas e outros setores. Sabemos que é um trabalho altamente complexo e desafiador,

entretanto, precisamos compreender que esse é o caminho, haja vista que o trabalho setorial, isolado, não vem

conseguindo modificar o quadro negativo em que esses adolescentes se encontram.

Cursista, é por meio do atendimento socioeducativo que podemos resgatar a proteção, promoção e a defesa dos direitos a

saúde, educação, esporte, cultura e lazer, dentre outros, que se encontram previstos no SINASE. É a política

socioeducativa atuando de maneira “interdisciplinar” e “intersetorial” (Pereira, 2014) que poderá assegurar, talvez pela

primeira vez, que o(a) adolescente e sua família tenham acesso às políticas públicas que lhes são de direito e que em sua

trajetória foram negadas.

Entretanto, entendemos o quão complexo e desafiador é o trabalho intersetorial, porém, não podemos fugir a esse desafio

e tentar agir de forma isolada, pois, ainda que empreendamos esforços, não podemos substituir as responsabilidades e

competências dos demais atores do SGD. Assim, é preciso desenvolvermos a competência de trabalhar em rede,

fortalecendo a intersetorialidade, nesse campo tão complexo e singular da socioeducação. Dessa forma, estaremos
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implementando o sistema de promoção e proteção dos direitos dos adolescentes em medida socioeducativa.

E você, cursista, é um ator que executa, defende ou controla os direitos dos socioeducandos?

É fundamental que entendamos qual(is) é(são) o(s) nosso(s) papel(éis) no Sistema de Garantia de Direitos. Portanto, assim

como os outros atores do SGD, cada um(a) de nós é corresponsável pela efetivação dos direitos previstos no ECA. Como

integrante desse sistema, você, cursista, representante de um determinado órgão não deve agir isoladamente, haja vista que

não compete a nenhum órgão, setor ou pessoa responder e/ou solucionar os desafios trazidos pelos socioeducandos. É na

intervenção intersetorial, conjunta e articulada com outros profissionais, que você poderá contribuir para a efetivação dos

direitos dos adolescentes. Ressaltamos, aqui, a importância de você manter a especificidade da atuação de sua área,

conhecimento e setor, não confundindo e nem sobrepondo aos demais. Nesse sentido, cursista, esperamos que as reflexões

que realizamos o(a) ajudem a compreender a importância do seu trabalho junto a outros profissionais que compõem o

SGD, para garantir que os direitos dos adolescentes autores de ato infracional sejam assegurados.

Boas práticas na socioeducação – trabalhos intersetoriais desenvolvidos para que

o SGD se efetive no atendimento socioeducativo

Neste tópico, trazemos algumas experiências que mostram a intersetorialidade se efetivando no atendimento ao

adolescente autor de ato infracional. Primeiro, ressaltamos os Núcleos de Atendimento Integrado ou Núcleos de

Atendimento Multidisciplinar/ Interdisciplinar, ou ainda, Centros Integrados, que já existem em vários estados do Brasil.

Esses núcleos constituem uma das prioridades da SDH/PR no âmbito do Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo, para a promoção do atendimento inicial integrado. A SDH defende que o atendimento ao adolescente que

se envolve na prática de um ato infracional será mais eficiente e eficaz quando o estado dispor de uma rede bem articulada

e que atue desde o momento inicial, ou seja, a partir do momento da apreensão do adolescente pela autoridade policial.

Esse serviço dá cumprimento ao Artigo 88 do ECA no seu inciso V.

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência

Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se

atribua autoria de ato infracional;

Em seguida, apresentaremos dois vencedores do Prêmio Sócio-Educando - 3ª Edição Práticas Promissoras - Garantindo
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Direitos e Políticas Públicas.

Ao apresentar essas experiências, buscamos mostrar práticas intersetoriais que visam garantir aos adolescentes em

cumprimento de medidas socioeducativas os direitos preconizados na CF/1988, no ECA e demais legislações que tratam

dos direitos dos adolescentes.

Núcleos de Atendimento Integrado  

Em alguns estados do Brasil existem os Núcleos de Atendimento Integrado (NAI), citamos aqui dois estados – São Paulo

e Minas Gerais e o Distrito Federal.

(i)São Paulo  

Conforme apresentado no Plano Decenal Nacional de Atendimento Socioeducativo do Estado de São Paulo, o

atendimento inicial ao adolescente apreendido em entidade própria é feito em três modelos: NAI - Núcleo de Atendimento

Integrado; CAI – Centro de Atendimento Inicial; e, CAIP – Centro de Atendimento Inicial e Internação Provisória.

Destacamos aqui o NAI.

NAI – O Núcleo de Atendimento Integrado - é um núcleo onde os adolescentes apreendidos são levados após os

procedimentos da autoridade policial que realizou a prisão em flagrante, e que não receberam a liberação. Esses núcleos

localizam-se em alguns municípios e envolve uma parceria do Munícipio, da Fundação CASA, da Secretaria de Segurança

Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público para seu funcionamento. Quanto ao atendimento técnico, cabe à

Fundação CASA - responsabilizar-se pela custódia do adolescente quanto a segurança, e atendimento das necessidades

básicas; ao Ministério Público - o atendimento imediato após a apreensão; ao Poder Judiciário - o atendimento após

sugestão do M.P.; e, à Secretaria de Segurança Pública - responsabilizar-se pela apresentação aos locais de internação,

caso seja decretada. Essas atribuições podem variar de acordo com o convênio estabelecido entre as partes.

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do

Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de

atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas.
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§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de

repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores,

não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior.

(ii)Belo Horizonte   

O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA/BH iniciou seus trabalhos em 02 de

setembro de 2008, visando o pronto e efetivo atendimento ao adolescente autor de ato infracional num mesmo espaço

físico, por uma equipe interinstitucional, composta por Juízes de Direito, Promotores de Justiça, Defensores Públicos,

Delegados de Polícia, Polícia Militar e funcionários da Subsecretaria de Estado de Atendimento as Medidas

Socioeducativas e da Prefeitura Municipal.

O objetivo do CIA/BH é agilizar e dar maior efetividade à jurisdição penal juvenil, tanto na área da apuração da prática de

atos infracionais, quanto na aplicação e execução das medidas socioeducativas, por meio da integração operacional das

instituições públicas que compõem o sistema de Justiça juvenil. Para tanto, os serviços desenvolvidos pelo Poder

Judiciário (Vara de Atos Infracionais da Infância e da Juventude de BH), Ministério Público, Secretaria de Estado de

Defesa Social, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Prefeitura Municipal são compartilhados num mesmo

espaço físico, materializando-se a integração operacional desenvolvida por essas instituições.

(iii)Distrito Federal  

O Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) e a Unidade de Atendimento Inicial (UAI) iniciou em fevereiro de 2013 e tem

por objetivo prestar atendimento imediato, eficaz, eficiente, humano e educativo ao adolescente apreendido em flagrante,

a quem se atribua autoria de ato infracional, de acordo com o ECA. O NAI é vinculado à Secretaria de Políticas para

Crianças, Adolescente e Juventude do DF e constitui um programa que reúne, no mesmo espaço físico o Tribunal de

Justiça do DF e Territórios, o Ministério Público do DF e Territórios, a Defensoria Pública do DF e as Secretarias de

Estado da Saúde, de Educação, de Segurança Pública e de Assistência Social. Assim, toda a rede se encontra em um

mesmo local para garantir os direitos preconizados pelo ECA.

A Unidade de Atendimento Inicial (UAI) é a porta de entrada do Sistema Socioeducativo do DF, acolhe os adolescentes

pelo prazo máximo de 24h, realiza atendimento psicossocial e elabora estudo preliminar do adolescente para subsidiar

decisões do MP e do Poder Judiciário e acionar as demais políticas públicas para a garantia dos direitos.

Outra prática intersetorial que acontece no NAI/UAI/DF são os estudos de casos de adolescentes reincidentes em ato
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infracional. Iniciados em janeiro do ano de 2014, os estudos de casos ocorrem periodicamente e conta com a participação

dos órgãos já citadas e o Conselho Tutelar. Após análise do caso, por parte de cada política, e da verificação de quais

intervenções já foram realizadas e aquelas que ainda não foram, novas propostas são apresentadas, visando garantir o

acesso dos adolescentes e suas famílias às políticas públicas que se fizerem necessárias, bem como, romper com o ciclo de

reincidências.

Projeto Construindo o Futuro, da Prefeitura de Boa Vista, em Roraima

Essa experiência que trazemos aqui é vencedora do Prêmio “Sócio-Educando - 3ª Edição Práticas Promissoras”. Trata-se

de um dos primeiros processos de municipalização de medidas socioeducativas em meio aberto no país, em cumprimento

do previsto pelo ECA. O Projeto em tela visa garantir aos socioeducandos(as) atendidos(as) os direitos à escolarização

formal, à saúde – em especial o tratamento de drogadição –, e à capacitação e formação profissional, a partir de sua

inserção na rede de proteção básica da assistência social do município. Eles são incluídos em uma rede socioassistencial

abrangente, que envolve cuidados pedagógicos, de saúde e atividades culturais. Um ponto importante de destaque nesse

projeto é que não são criadas diferenças entre o atendimento oferecido aos socioeducandos(as) e aos demais adolescentes

já atendidos pela assistência social, haja vista que eles são incluídos nos mesmos projetos, indistintamente. Isso busca

facilitar a integração e amenizar a estigmatização dos socioeducandos(as).

Em entrevista, uma adolescente que fez parte do projeto quando cumpriu LA, mostrou a relevância do mesmo, ressaltando

a importância do diálogo e expressando sua mudança de pensamento e comportamento, por meio dos seguintes

comentários:

“Se a pessoa conversar comigo, eu vou longe, mas se a pessoa me bater, eu não atendo. Não há coisa melhor do que a

palavra”.

 “Antes eu só conhecia o mundão. Hoje eu já penso em fazer uma faculdade. Terminei meus estudos, tenho um filho,

quero mudar o meu comportamento para que o meu filho não faça o que eu fiz, entende? Quero uma coisa boa para

ele”.

Outro destaque desse projeto foi o trabalho com o(a) adolescente concebendo-o enquanto sujeito do processo,

considerando o seu contexto social e cultural e sua participação na elaboração e avaliação dos seus respectivos Planos

Individuais de Atendimento. Há, ainda outro fator positivo, o envolvimento das famílias no processo de socioeducação

do(a) adolescente, por meio da construção do PIA, sua inserção no sistema de assistência social municipal e seu

acompanhamento pela equipe técnica. Comungando com os princípios do SINASE, o trabalho desenvolvido nesse projeto
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considera o adolescente como alguém com capacidade para agir, ser protagonista de sua própria vida e potencializar os

benefícios da proteção que o estado, a sociedade e a família têm por dever oferecer-lhe.

Serviço de Execução de Prestação de Serviços à Comunidade da Prefeitura de

Belo Horizonte

Outra experiência que trazemos aqui, também é vencedora do Prêmio “Sócio-Educando - 3ª Edição Práticas Promissoras”.

A experiência mostra a mudança de execução do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), que até 2004,

estava sob a execução do Poder Judiciário e não do Poder Executivo municipal e, que até a data citada, possuía uma

postura somente de cumprimento da determinação judicial. O novo programa reestruturou a rede de entidades parceiras,

sendo oferecido de maneira descentralizada em cada uma das nove regionais administrativas da cidade. O Parque

Municipal de Belo Horizonte é uma das 400 entidades parceiras que o serviço articula. Mais de 600 adolescentes são

atendidos simultaneamente por cerca de 20 técnicos, que possuem formação em serviço social ou psicologia. Cada

adolescente também conta com um educador de referência, que é um funcionário que trabalha na instituição parceira e que

se apresenta voluntariamente para acompanhar o adolescente.

Um dos diferenciais do programa é o Educador de Referência, que executa a ligação entre o novo papel na comunidade e

a experiência profissional e, ainda, oferece informações sobre o andamento da medida para os técnicos. O perfil desse

educador é considerado para o processo de escolha, sendo observado se ele possui habilidade para lidar com o

adolescente, tem capacidade para ouvi-lo e conduzir as questões. O processo de escuta do adolescente é um diferencial

pedagógico, haja vista que a opinião do adolescente é considerada pelos técnicos na escolha do serviço.

A fala do Educador de referência, descrita a seguir, traz o sucesso obtido:

“Tem dois que estão seguindo, trabalham em uma floricultura e vem de vez em quando para esclarecer dúvidas em

jardinagem, para ver se eles estão fazendo certo”.

A importância dessa iniciativa também se deve à busca da valorização da PSC, que é pouco valorizada no âmbito da

aplicação das medidas socioeducativas. Essa medida pode inserir-se num momento único, que se abre para o adolescente

rever e repensar seus atos de forma pedagógica na própria coletividade e, para a sociedade, comprometer-se mais e

corresponsabilizar-se com o adolescente enquanto ator social em processo de ressignificação do convívio social. Essa

experiência também reafirma o dever do estado, da família e da sociedade em seu papel na promoção, proteção e defesa

dos direitos humanos dos socioeducandos(as), possibilitando-lhes condições objetivas para que sejam concebidos dentro
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de princípios resguardados na proteção integral decorrente de sua peculiaridade, pessoa em fase de desenvolvimento.

Cursistas, se quiserem ver outras práticas promissoras, recomendo acessar https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&

q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F

%2Fwww.andi.org.br%2Ffile%2F51137%2Fdownload%3Ftoken%3D6dmRhoGP&ei=S9OhVaOZM8OjwgTWiYb4Cg&

usg=AFQjCNHuY5womwaM7ydlM15YUEOAz52K_A

As experiências ora descritas dão visibilidade a aplicação dos princípios defendidos pelo SINASE, dentre eles, que a

instituição que atende o(a) socioeducando(a) não pode atuar como se fosse uma instituição total, que é preciso perceber-se

enquanto instituição incompleta e agir de forma intersetorial.

Caro(a) cursista, aqui encerramos esta aula, esperamos que você tenha refletido sobre o Sistema de Garantia de Direitos

(SGD), o qual está estruturado sobre a noção de proteção integral, bem como sobre a necessidade da intersetorialidade

para que os três eixos: defesa, promoção e controle dos direitos humanos possam se efetivar, sobretudo, para os

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que em sua maioria, durante a trajetória de suas vidas e de suas

famílias esses direitos lhes foram negados.
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Projeto Pedagógico e Plano Individual de Atendimento – o trabalho intersetorial

como possibilidade para romper o ciclo de exclusão do adolescente das políticas

públicas

Objetivos:

Reconhecer a importância do trabalho intersetorial na elaboração e execução do Projeto Pedagógico e do Plano

Individual de Atendimento;

Identificar a incompletude institucional, o trabalho em rede e a integração dos diversos setores, conhecimentos e

pessoas na elaboração e execução do Projeto Pedagógico e do Plano Individual de Atendimento.

Desafios na construção do Projeto Pedagógico e do Plano Individual de

Atendimento

Caro(a) cursista, como sabemos, as medidas socioeducativas possuem uma dimensão jurídico-sancionatória e uma

dimensão substancial ético-pedagógica. Ao atuarmos de forma direta ou indireta com os(as) socioeducandos(as), o nosso

trabalho deve estar voltado aos parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as entidades e/ou programas de

atendimento, que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas. Assim, é importante possibilitar aos

adolescentes acessarem seus direitos e refletirem valores que os conduzam a participação na vida social. Para tanto, os

instrumentos utilizados para o atendimento socioeducativo devem apresentar de forma clara e objetiva a participação dos

adolescentes, em diferentes programas e serviços sociais e públicos (SINASE, 2006). Destacaremos nesta aula o Projeto

Pedagógico (PP) e o Plano Individual de Atendimento (PIA), haja vista que quando participamos da construção dos

mesmos, somos chamados a atuar conjuntamente, para promover ações socioeducativas, visando a não reincidência do

adolescente em ato infracional.

O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativos que contribua na sua formação, de modo que venha

a ser um cidadão autônomo e solidário, capaz de relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra

a sua circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais. (SINASE, 2006, p. 46).

Para atingirmos o que propõe o SINASE e alcançarmos retornos positivos, de caráter transformador, é preciso que todos

se considerem corresponsáveis no processo - a família, a sociedade e o estado. Conforme está previsto no SINASE (2006)
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as Unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão construir seus projetos educativos. Eles devem conter

os princípios norteadores de sua proposta, incluindo rotinas, fluxos, procedimentos de atuação dos profissionais, estudos

de caso, elaboração e acompanhamento do PIA, dentre outros. Portanto, é por meio do Projeto Pedagógico que as ações

socioeducativas de cada profissional devem ser orientadas.

No SINASE considera-se que Unidade é o espaço arquitetônico que unifica, concentra, integra o atendimento ao

adolescente com autonomia técnica e administrativa, com quadro próprio de pessoal, para o desenvolvimento de um

programa de atendimento e um projeto pedagógico específico (SINASE, 2006, p.51)

Entretanto, para além dessa questão legal, que determina que os programas de atendimento socioeducativos tenham seus

projetos pedagógicos, é importante entender que eles vêm a atender à proposta socioeducativa. Nesse sentido, esse

documento não pode ser construído por algumas pessoas, mas num processo onde a comunidade socioeducativa é

chamada a trabalhar de forma participativa, cooperativa e democrática. Isso indica que todos, incluindo o(a)

socioeducando(a), devem participar em seu processo de elaboração, monitoramento e avaliação, fortalecendo os vínculos

entre socioeducadores(as), socioeducandos(as) e suas famílias. E, falando em participação do adolescente, um instrumento

relevante para que isso se efetive é o Plano Individual de Atendimento-PIA, por meio de sua construção, desenvolvimento

e avaliação é possível garantir a equidade no processo socioeducativo.

Alguns desafios são postos para todos nós, tanto na elaboração quanto na execução do Projeto Pedagógico, um deles diz

respeito a participação de cada um e cada uma na construção desses instrumentos norteadores da ação socioeducativa,

fazendo cumprir a proposta de gestão democrática e humanizadora do Projeto e do processo de reorientação e

transformação da instituição, proposta defendida pelo SINASE (2006). Outro desafio é fazer a reflexão no processo de

elaboração do Projeto Pedagógico sobre incompletude institucional e intersetorialidade, como está apresentado no

SINASE (2006). Assim, ao discutir o entendimento do trabalho que se quer organizar (o que queremos, por quê?) os

objetivos (geral e específicos) e a organização que vai se dar para alcançar estes objetivos, o princípio da intersetorialidade

deve estar presente no Projeto Pedagógico.

Cursista, diante da grande importância desses instrumentos para o atendimento socioeducativo, é que nesta aula vamos

abordar a intersetorialidade e sua importância na elaboração e execução do Projeto Pedagógico e do Plano Individual de

Atendimento(PIA). Veremos que por meio de uma construção bem elaborada desses instrumentos, previsto para a

internação provisória e as medidas socioeducativas em meio aberto, semiliberdade e internação, podemos desempenhar

um papel relevante no Sistema de Garantia de Direitos. Para que isso se efetive, o trabalho intersetorial precisa ser melhor

compreendido e fortalecido por todos nós, que atuamos direta ou indiretamente na socioeducação.

Atendimento Socioeducativo e Intersetorialidade

33



Nesta aula, veremos que o melhor instrumento de garantia de um trabalho intersetorial fortalecido é o Projeto Pedagógico

das Unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo. Quando esse instrumento é construído de forma

democrática, com a participação da comunidade socioeducativa e legitimado por todos esses atores, impacta

positivamente no atendimento ao(à) socioeducando(a). Outro instrumento igualmente importante é o Plano Individual de

Atendimento. Um dos grandes desafios para sua elaboração, execução e avaliação é a organização do trabalho numa

perspectiva intersetorial, buscando garantir que as metas estabelecidas junto aos(ás) adolescentes e suas famílias sejam

cumpridas. Quando bem elaborado e executado proporciona mudanças significativas na trajetória do(da)

socioeducando(a).

Com o objetivo de aprimorar mais a participação de vocês nos momentos de discussão, elaboração e avaliação do Projeto

Pedagógico e do PIA das medidas socioeducativas, é que trazemos algumas reflexões iniciais que serão discutidas ao

longo dos textos: Como é apresentada a articulação Projeto Pedagógico e intersetorialidade no SINASE? Por que ao

elaborar o Projeto Pedagógico é preciso apontar para as dificuldades, avanços e sugestões para que o trabalho intersetorial

se efetive? Qual a importância da intersetorialidade para a elaboração, execução e avaliação do PIA?

O Projeto Pedagógico da medida socioeducativa e a intersetorialidade

Caro(a) cursista, o Projeto Pedagógico se encontra dentre as diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo

defendidas pelo SINASE (2006), que deverão orientar e fundamentar a prática pedagógica das entidades de atendimento

e/ou programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade,

liberdade assistida, semiliberdade e internação. Ele é concebido como o ordenador de ação e gestão do atendimento

socioeducativo.

Nesse sentido, para o desenvolvimento das medidas socioeducativas, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

- SINASE (2006) apresenta que (i) todas as Unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão construir

seu projeto educativo contendo os princípios norteadores de sua proposta, o entendimento do trabalho que se quer, os

objetivos e a organização que vai se dar para alcançar estes objetivos (p.42); (ii) o projeto pedagógico deve ser claro e

escrito em consonância com seus princípios; (iii) sua efetiva e consequente operacionalização estará condicionada à

elaboração do planejamento das ações (mensal, semestral, anual) e consequente monitoramento e avaliação, a ser

desenvolvido de modo compartilhado (equipe institucional, adolescentes e famílias) (p. 47); (iv) o espaço físico e sua

organização espacial e funcional, as edificações, os materiais e os equipamentos utilizados nas Unidades de atendimento

socioeducativo devem estar subordinados ao projeto pedagógico, objetivando humanizar o atendimento e transformar as

Unidades em ambientes verdadeiramente socioeducativos (p.48-49).
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Vamos relembrar o que se encontra apresentado no SINASE (2006), o Projeto Pedagógico deve ser escrito em

consonância com seus princípios e deverá conter minimamente: objetivos, público-alvo, capacidade, fundamentos teórico-

metodológicos, ações/atividades, recursos humanos e financeiros, monitoramento e avaliação de domínio de toda a

equipe. Assim, ao apresentar os fundamentos teórico-metodológicos, o Projeto Pedagógico deverá contemplar a

incompletude institucional e a intersetorialidade, dentre outros conceitos e concepções importantes, que devem nortear o

atendimento socioeducativo. Os demais documentos institucionais (regimento interno, normas disciplinares, plano

individual de atendimento) que também direcionam o atendimento são subsidiados pelo Projeto, o que lhe confere grande

importância e, ainda, responsabilidade por parte da comunidade socioeducativa ao elaborá-lo. Durante a sua execução,

cabe à comunidade estar atenta para o planejamento de ações, seu monitoramento e avaliação, que deverá ocorrer de

forma periódica, observando o processo, o impacto e os resultados obtidos. Todo o processo deverá acontecer de forma

democrática e compartilhada, contando com a participação da equipe institucional, dos(as) adolescentes e suas famílias

(SINASE, 2006).

Você sabia, cursista, que o Projeto Pedagógico é tão importante que a avaliação e acompanhamento da gestão do

atendimento socioeducativo propostos pela Lei nº 12.594/2012, considerará sua eficácia no alcance dos objetivos? Essa

avaliação será realizada pela União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, periodicamente,

após implementação dos Planos de Atendimento Socioeducativo, em intervalos não superiores a 3 (três) anos. Veja o que

dispõe a Lei nº 12.594/2012:

Art. 23.  A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas

atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais e, entre elas, obrigatoriamente, as

seguintes: 

VI - o planejamento e a auto avaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da

proposta socioeducativa;

Assim, caro(a) cursista, ao discorrer sobre o Projeto Pedagógico, o SINASE (2006) reafirma o caráter pedagógico da

medida socioeducativa e aponta para o desafio da intersetorialidade. Se entendemos que esse documento é o projeto da

comunidade socioeducativa e seus objetivos a serem alcançados e, ainda, é o norteador do atendimento socioeducativo, se

faz necessário que nele estejam contemplados: o trabalho em rede, interna e externa, o trabalho dos especialistas e demais

agentes socioeducativos e de todas as políticas públicas que compõem o SGD.

Vamos dar um exemplo, que pode fazer parte da realidade dos(as) cursistas que trabalham ou trabalharam em Unidades de

Semiliberdade. Se sabemos que há na Unidade uma alta taxa de evasão de adolescentes, é fundamental que o diagnóstico
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dessa situação esteja prevista no Projeto, bem como as medidas de intervenção para superar essa realidade e os

responsáveis pelas ações que serão realizadas. Assim, ao planejarmos intencionalmente a socioeducação, a partir desse

diagnóstico e fundamentados nos Direitos Humanos, buscaremos estabelecer situações para que o processo ressocializador

do(a) adolescente se efetive. Diante dessa situação complexa, teremos a necessidade de trabalhar de forma intersetorial,

haja vista que a Unidade precisará de outros órgãos, áreas de conhecimento, setores e pessoas, para juntos modificar tal

situação encontrada.

Caro(a) cursista, para entender como se encontra a proposta de trabalho intersetorial nos  Projetos Pedagógicos das

medidas de internação, semiliberdade e Liberdade Assistida em alguns estados do Brasil, localizamos nos endereços

eletrônicos relacionados a seguir, os Projetos Políticos Pedagógicos do Distrito Federal, o Plano Político Institucional –

Novo DEGASE (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) do Rio de Janeiro, o Projeto Político Pedagógico

Institucional do IASES (Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo) e as Diretrizes para Atendimento das

Medidas Socioeducativas: Projeto Político Pedagógico do Maranhão.

http://www.degase.rj.gov.br/documentos/PPI.pdf

http://www.iases.es.gov.br/download/PPPI_VERSAO_FINAL_1.pdf

http://www.funac.ma.gov.br/files/2014/01/Projeto-Pol%C3%ADtico-Pedag%C3%B3gico-da-FUNAC-vers%C3

%A3o-atualizada.pdf

http://www.crianca.df.gov.br/biblioteca-virtual/cat_view/258-subproteca/270-planos-distritais.html

Os Projetos que apresentaremos foram concebidos tanto para orientar diretamente o trabalho nas unidades e programas de

atendimento na execução das medidas socioeducativas quanto para gerar a construção de Projetos Pedagógicos nas

diversas unidades e programas de atendimento na execução das medidas socioeducativas. Eles estão escritos de acordo

com os princípios do SINASE e foram construídos com a participação da comunidade socioeducativa.

Caro(a) cursista, apresentaremos a seguir alguns pontos que destacamos nos Projetos, em que a proposta da

intersetorialidade estava explícita, para que você possa analisá-los. Para isso, tomamos como palavras-chave algumas que

foram discutidas no decorrer das duas aulas anteriores: incompletude institucional, trabalho em rede, interdisciplinaridade,

democratização e descentralização.

Projetos Pedagógicos
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Projetos Pedagógicos

Temas
Plano Político Institucional –

Novo Degase – Rio de Janeiro

Projetos Políticos

Pedagógicos das

Medidas

socioeducativas –

Distrito Federal

Projeto Político

Pedagógico

Institucional do

IASES - Espírito

Santo

Diretrizes para

Atendimento das

Medidas

Socioeducativas: Projeto

Político Pedagógico –

Maranhão
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Democratização

Nessa perspectiva foi

construído coletivamente o

Projeto Pedagógico

Institucional-PPI, instrumento

direcionador, cuja função é

nortear as ações desenvolvidas

pelo Departamento. O

processo de sua construção

teve início na elaboração

compartilhada do

Planejamento Estratégico da

Instituição, a qual produziu as

bases de consenso entre as

diversas áreas, gerando

alinhamentos estratégicos,

conceituais, operacionais e

essenciais em prol de

engendrar o Novo Degase,

como resultante de um

processo de reordenamento

institucional, que se arrimou

na elaboração do PASE-RJ

(Plano de Atendimento

Socioeducativo do Governo do

Estado do Rio de Janeiro). (p.

369)

Este Projeto Político

Pedagógico constitui-se

de uma proposta de

caráter inovador no

sistema por ter sido

construído de forma de

mocrática, com a

participação

representativa dos

servidores das uni dades

de semiliberdade.

Assim, buscou-se

substituir o

planejamento elaborado

e executado por meio da

relação vertical, linear e

hierárqui ca pela relação

horizontal e dialógica.

(p. 95)

O PPPI representa um

trabalho de reflexão

conjunta sobre os

processos de trabalho

da instituição, gestado

de forma democrática

e participativa ensejou

o levantamento de

dificuldades

encontradas e ações a

serem travadas que

devem subsidiar o

IASES que queremos

e como alcançar estes

objetivos. (p.7)

Já a Política de Proteção

no espaço institucional

tem como finalidade

garantir um ambiente

protetivo aos

adolescentes em

cumprimento de medida

socioeducativa, capaz de

resguardar os direitos

garantidos nas

normativas, em um

ambiente democrático,

participativo e de

respeito aos direitos

humanos. (p.17)
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Descentralização

O PPI com assento no

PASE-RJ tem o escopo de

propiciar as condições para

que a Política de Atendimento

do ECA (descentralização,

participação, especificação,

sustentabilidade, integração

operacional e mobilização), o

novo paradigma da

socioeducação e a Doutrina da

Proteção Integral sejam

verdadeiramente as diretrizes

para a elaboração de

instrumentos de avaliação

institucional e operacional, a

partir de mudanças no pensar,

no sentir e no fazer de todos os

atores do sistema de

atendimento socioeducativo

através dos projetos

pedagógicos setoriais. (p.369)

A construção do projeto

político pedagógico

requer continuida de das

ações, descentralização,

democratização do

processo de tomada de

decisões e instalação de

um processo coletivo de

avaliação de cunho

emancipatório.

(p.87,88)

Este projeto

pedagógico

referencia-se pelos

Princípios do

Atendimento

Socioeducativo

estabelecidos no

SINASE, a saber:

(...) Descentralização

Político-

Administrativa

mediante a Criação e a

Manutenção de

Programas

Específicos; (p.23)

Ressalta-se ainda, que

para sua implementação

deve-se considerar o

respeito aos direitos

humanos e às

diferenças, gestão

democrática, crença na

possibilidade de

transformação das

pessoas,

descentralização das

ações, intersetorialidade

das políticas públicas,

postura ética e

transparência como

valores fundamentais

dos sujeitos,

responsáveis pela

execução das medidas

socioeducativas. (p.7)

Cursistas, como vocês verificaram, esses projetos defendem a incompletude institucional, indicando a necessidade de

ações articuladas entre os diversos setores/políticas; bem como a responsabilidade do gestor da pasta da socioeducação na

promoção dessa articulação, para assegurar os direitos dos(as) adolescentes em cumprimento de medidas. Já o trabalho em

rede, é apresentado como uma estratégia para articular os diversos setores/políticas para o fortalecimento da

socioeducação. Quanto a interdisciplinaridade, os projetos mostram a importância da integração de diferentes áreas de

conhecimento, que devem estar presentes no atendimento socioeducativo, tal qual um quebra cabeça, onde cada parte é

importante e imprescindível para entendermos o todo. Vimos também que todos os projetos apresentam que a construção

foi democrática e que tiveram a participação da comunidade socioeducativa. A descentralização foi outro pilar da

intersetorialidade apresentado nos projetos, apontando para a necessidade do alinhamento das diversas áreas, setores e

pessoas para o aprimoramento do atendimento socioeducativo e, ainda, para a necessidade de integração de políticas e
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serviços para a solução de problemas complexos, que não devem ficar centralizados na política da socioeducação,

tampouco somente sob a sua responsabilidade.

Assim, caro(a) cursista, podemos concluir que os projetos pedagógicos são instrumentos importantes para avaliarmos se

as propostas do SINASE estão presentes em sua elaboração, comprovadas pela redação clara e objetiva do documento e se

estão coerentes com as práticas no atendimento socioeducativo.

E, você, cursista, já participou da construção de um projeto pedagógico? Independente da sua resposta, convidamos você a

ler o projeto pedagógico das medidas socioeducativas da unidade/programa do município/estado em que atua, direta ou

indiretamente, para analisar, cobrar a execução da medida segundo suas diretrizes e sobretudo, contribuir para que a sua

atuação, junto aos(às) socioeducandos(as), esteja em sintonia com o previsto no projeto pedagógico.

O trabalho intersetorial na elaboração, execução e avaliação do Plano Individual

de Atendimento (PIA)

Cursista, apresentaremos o tema Plano Individual de Atendimento (PIA), ressaltando a importância da intersetorialidade

nos momentos de sua elaboração, acompanhamento da execução e avaliação junto ao(à) socioeducando(a), entendendo-o

como “(...) um instrumento pedagógico fundamental para garantir a equidade no processo socioeducativo (SINASE, 2006,

p. 48).

Veja os artigos 53, 54 e 55 da Lei nº 12.594/2012 que dispõem sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA). Eles

apontam para a necessidade do trabalho intersetorial:

Art. 53.  O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a

participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. 

Art. 54.  Constarão do plano individual, no mínimo:

I - os resultados da avaliação interdisciplinar;

II - os objetivos declarados pelo adolescente;

III - a previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;

IV - atividades de integração e apoio à família;

V - formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; e

VI - as medidas específicas de atenção à sua saúde.

Atendimento Socioeducativo e Intersetorialidade

40



Art. 55.  Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá, ainda:

I - a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida;

II - a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar; e

III - a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas. 

Cursista, desde o primeiro momento de elaboração do PIA já encontramos a necessidade do trabalho intersetorial. Nesse

momento, as diferentes áreas são objeto de análise, a partir do diagnóstico do adolescente e do contexto em está inserido,

com o objetivo de verificar como o adolescente se encontra e quais as intervenções deverão ser realizadas para a

consecução das metas que se quer alcançar. Esse diagnóstico é polidimensional e contempla diferentes áreas: Jurídica;

Saúde; Psicológica; Social e Pedagógica (SINASE, 2006). Nessa perspectiva, o adolescente precisa ser visto como um

todo, onde sua dificuldade/potencialidade/ necessidade em uma dessas áreas interfere nas demais. Assim, cada uma das

áreas/setores/políticas, ao atender o adolescente, não poderá agir de forma compartimentada, tratando-o de maneira

fragmentada. E ainda, “Todas as esferas envolvidas no atendimento ao adolescente (judicial, administrativa, pedagógica,

de saúde, segurança, família e comunidade) devem respeitar sempre a ideia de que cada um desses jovens é único, tal

como será o desenvolvimento de seu processo socioeducativo” (IASP, 2007, p.58).

Depois desse primeiro momento de elaboração, a intersetorialidade continua presente, no acompanhamento da execução

do PIA, quando se faz necessário a participação dos adolescentes em diferentes programas e serviços sociais e públicos.

Nesse momento, observamos a evolução pessoal e social do adolescente, as metas conquistadas de acordo com os

compromissos pactuados com o adolescente e sua família (SINASE, 2006; Lei nº 12.594/2012). Assim, para sua evolução

não basta apenas o querer do adolescente e/ou o incentivo da equipe que o acompanha, conduzindo-o a compreender onde

está e aonde quer chegar, é preciso que a rede esteja funcionando, para garantir o atendimento nas diversas políticas

públicas e, assim, possibilitar ao adolescente o cumprimento de suas metas. Para tanto, os programas de execução de

atendimento socioeducativo deverão estar articulados com os demais serviços e programas para garantir os direitos

dos(as) adolescentes.

Nesse sentido, precisamos compreender que a promoção da execução do PIA não é somente de responsabilidade do(a)

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e de sua família, é responsabilidade conjunta da rede interna e

externa, onde cada um de nós, atuando direta ou indiretamente, de acordo com as atribuições e o setor/política em que se

encontra, deve buscar formas de viabilizar seu cumprimento, principalmente acionando e trabalhando em rede. Ações

emergenciais poderão ser realizadas para o cumprimento do PIA, para tanto, elas precisam ser discutidas, planejadas e

realizadas na perspectiva da gestão intersetorial.

Assim, ao executar o PIA, a intersetorialidade é concretizada, pois o programa /medida de execução socioeducativa
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precisará construir interfaces com diferentes sistemas, setores e políticas, respeitando as suas especificidades e definindo

campos de atuação de maneira articulada. Isso busca ampliar as condições para a realização das metas previstas no PIA

do(a) adolescente, que nada mais são do que o acesso aos direitos constitucionais, que devem ser assegurados a quaisquer

adolescentes.

Embora a responsabilidade pelo acompanhamento seja da pasta da socioeducação, somente por meio da articulação com

as outras áreas, é que as ações irão se efetivar possibilitando o cumprimento das metas. Destacamos aqui do SINASE

(2006) as principais políticas e porquê elas precisam estar articuladas para a execução do PIA.

O Sistema Único de Assistência Social(SUAS) - para estruturar a política de atendimento em níveis de proteção

social: a básica e a especial e, para cada um deles existe um equipamento social: o Centro de Referência de

Assistência Social – CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

O Sistema Único de Saúde(SUS) - para garantir a equidade de acesso à população de adolescentes que se

encontram no atendimento socioeducativo, considerando suas dificuldades e vulnerabilidades para propor ações e

serviço de atenção à saúde.

O Sistema Educacional - para reverter a situação de exclusão desses adolescentes ao longo de sua trajetória

escolar, visto que mais da metade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas possui apenas o

ensino fundamental ou está cursando esse nível de ensino, mostrando a grande defasagem idade/ano de

escolaridade dos socioeducandos.

O Sistema de Justiça e Segurança Pública - para que seja assegurada a integridade física e psicossocial dos

adolescentes, o devido processo legal e o ágil e adequado encaminhamento dos adolescentes.

Portanto, caro(a) cursista, a articulação entre o SINASE, o Sistema de Justiça e Segurança Pública, a Assistência Social, a

Saúde, a Educação torna-se imprescindível, com o objetivo de garantir que o caráter pedagógico da medida socioeducativa

seja assegurado em todas etapas, para todos e todas adolescentes que cumprem medida socioeducativa, promovendo o

acesso às políticas públicas, garantindo assim a proteção integral.

Outro momento importante é o da avaliação do PIA, quer seja periódica ou final, pois é o momento de retomar as metas

traçadas e verificar se foram alcançadas ou não, para assim refletir sobre quais os motivos que levaram ao não alcance e

pensar em estratégias para sua consecução.  Assim, precisamos ficar atentos, visto que ao avaliar o PIA, avalia-se não

somente o(a) socioeducando(a), mas toda a rede intersetorial, necessária para que as metas sejam alcançadas.
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Cursista, sabemos dos limites que existem para a execução do PIA, da carência de programas, serviços especializados ou

propostas inclusivas para atender os adolescentes, das dificuldades de estabelecer parcerias e fazer com a rede funcione

adequadamente. É justamente por isso que o(a) adolescente não poderá ser responsabilizado(a) se não houve cumprimento

das metas porque as políticas novamente falharam no oferecimento da oferta, acesso e permanência aos serviços. Para

garantir os direitos dos adolescentes, concebendo-os como sujeito de direitos, em situação peculiar de desenvolvimento, e

ainda, como prioridade absoluta, precisamos retomar as intervenções, refazer o mapeamento dos fatores de risco, dos

equipamentos públicos existentes, do trabalho da rede e outros, para assim, redefinir estratégias para o enfrentamento das

metas não alcançadas, visando mudar o quadro negativo encontrado.

Outro desafio apresentado é o da continuidade da execução do Plano Individual após o encerramento da medida, visto que

a proposta de elaboração de um projeto de vida, a construção de seu pertencimento a uma comunidade, do respeito ao

outro e a diversidade humana (SINASE, 2006) não se encerram ao término do cumprimento da medida socioeducativa.

Assim, medidas de proteção ao adolescente deverão continuar sendo aplicadas se os direitos reconhecidos no ECA

continuarem a ser ameaçados ou violados após o cumprimento da medida.

Cursistas, as discussões sobre esse assunto tão complexo não se acabam aqui, mas neste momento estamos encerrando as

nossas reflexões sobre a intersetorialidade no atendimento socioeducativo, com a certeza que vocês continuarão os estudos

e debates em seus ambientes de trabalho. Ao chegar ao final destas aulas, esperamos que vocês tenham compreendido que

por meio da intersetorialidade as políticas públicas podem ser fortalecidas e universalizadas; e, assim, poderão chegar a

cada socioeducando(a), possibilitando romper com o ciclo de exclusão das políticas públicas que ele ou ela e sua família

se encontram, garantindo assim, que a proteção integral se efetive.
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