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 Produção de um adolescente em uma das oficinas do Grupo Liberdade



RESUMO

Neste presente trabalho, realizamos o resgate sócio-histórico das políticas

sociais  voltadas  para  a  infância  e  juventude  no  Brasil  procurando  sinalizar  as

diferenças contidas entre  os paradigmas da Situação Irregular  e da  Doutrina de

Proteção  Integral,  advinda  com  o  ECA.  Realizamos  o  recorte  quanto  à  cultura

punitiva que perpassa a conformação das políticas voltadas para os adolescentes

em  conflito  com  a  lei.  Neste  âmbito,  analisamos  a  política  de  socioeducação

estabelecida através do SINASE, em específico, a questão da atenção integral  à

saúde do adolescente. 

A partir da experiência do município de Macaé, analisamos a construção e

implementação do Plano Operativo de Atenção Integral a Saúde dos Adolescentes

em Conflito com a Lei. Buscamos identificar os sujeitos envolvidos, a correlação de

forças existente, a intersetorialidade, bem como as dimensões do financiamento, do

controle e participação social. 

Esta pesquisa apontou os desafios para se estabelecer uma política que se

propõe  intersetorial.  O  Plano  Operativo  é  um  instrumento  que  possibilita  o

alargamento na conquista e garantia de direitos sociais. Ele prevê a construção de

uma rede  de acesso  às  políticas  sociais,  bem como,  propõe  a  mobilização  dos

diversos sujeitos das políticas sociais e da sociedade para um novo olhar sobre a

socioeducação.

Palavras-chave : Adolescente em Conflito com a Lei, Intersetorialidade, Saúde do

Adolescente.



ABSTRACT

In the present study, we bring in a social-historical rescue of social policies aimed at

children and youth in Brazil, seeking to signal the differences between the paradigms

of the Irregular Situation and the Doctrine of Integral  Protection, promoted by the

ECA.  We  build  a  cutout  regarding  the  punitive  culture  that  runs  through  the

conformation of policies directed towards adolescents in conflict with the law. In this

context,  we  analyze  the  socioeducational  policy  established  through  SINASE,

specifically the issue of comprehensive health care for adolescents.

Based on the experience of the municipality of Macaé, we analyze the construction

and  implementation  of  the  Operative  Plan  for  Integral  Attention  to  the  Health  of

Adolescents in Conflict with the Law. We seek to identify the subjects involved, the

existing correlation of forces, the intersectoriality, as well as the funding, control and

social participation.

This study points out the challenges to establish a policy that should be intersectorial.

The Operative Plan is an instrument that allows the extension in the conquest and

guarantee of  social  rights.  It  foresees the construction of  a network of  access to

social policies, as well as propose the mobilization of the various subjects of social

policies and society to a new look at socioeducation.

Keywords: Adolescent in Conflict with the Law, Intersectoriality, Adolescent Health.
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SAWABONA

Há uma “tribo” africana que tem um costume muito bonito: 

Quando alguém faz algo prejudicial ou errado, eles levam a pessoa para o

centro da aldeia, e toda a tribo o rodeia.

Durante dois dias, eles vão dizer ao homem todas as coisas boas que ele já

fez.

A tribo acredita que cada ser humano vem ao mundo como um ser bom. Cada

um desejando segurança, amor, paz, felicidade.

Mas, às vezes, na busca dessas coisas, as pessoas cometem erros. 

A comunidade enxerga aqueles erros como um grito de socorro.

Eles se unem, então, para erguê-lo, para reconectá-lo com sua verdadeira

natureza,  pra  lembrá-lo  quem realmente é,  até que ele  se lembre totalmente da

verdade da qual ele tinha se desconectado temporariamente: “eu sou bom”.

Sawabona shikoba! É um cumprimento usado na África do Sul e quer dizer:

“eu te respeito, eu te valorizo. Você é importante pra mim”

Em resposta as pessoas dizem: Shikoba, que é: “então, eu existo pra você”. 

(texto usado nas oficinas socioeducativas no CRA)
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INTRODUÇÃO

Nosso interesse pelo  tema socioeducação surgiu  a  partir  da inserção  no

campo de estágio  realizado no Centro  de Referência  do Adolescente  –  CRA de

Macaé-RJ. Faz-se necessário aqui uma descrição do que são e representam o CRA

e o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – CRIAAD, para

um melhor entendimento quanto às escolhas feitas por nós. 

Iniciaremos  pelo  CRA,  que  é  uma  unidade  de  saúde  voltada  para  a

população entre 10 e 19 anos. Foi criado a partir da necessidade de efetivação das

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, aliado às diretrizes do

Sistema Único de Saúde - SUS. O acesso aos serviços oferecidos pelo CRA são

irrestritos, de modo que o adolescente pode chegar por demanda espontânea ou

através de encaminhamentos de profissionais de toda a rede municipal,  inclusive

pelo Programa Estratégia de Saúde da Família, Escolas, Conselhos Tutelares e Vara

da Infância e Juventude. E é a partir de alguns desses encaminhamentos que o

CRIAAD se insere nos atendimentos do CRA. Atualmente o CRA está situado na

Rua das Laranjeiras, S/N – Anexo ao Núcleo de Saúde Mental - Bairro Imbetiba,

nesta cidade de Macaé-RJ.

O CRIAAD tem suas ações orientadas pelas diretrizes do SINASE – Sistema

Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo,  que  apontam  para  a  promoção  da

cidadania, a reinserção familiar e comunitária e a garantia de direitos ao público

adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. É nesta Unidade que os

adolescentes  em  conflito  com  a  lei  cumprem  a  medida  socioeducativa  de

semiliberdade.

Dentre os grupos desenvolvidos pelo  CRA está o Grupo Liberdade, assim

nominado pelos próprios adolescentes, que é composto por jovens em conflito com

a lei, em cumprimento de medida socioeducativa no CRIAAD de Macaé-RJ. Esse

projeto do CRA é oferecido semanalmente e visa a “acolher e oferecer um espaço

coletivo que oportunize uma relação consigo mesmo e com o outro”, assim como a

“reflexão sobre o ato infracional e outras possibilidades de vida, estimular o senso

crítico,  atitudes  de  cooperação,  sociabilidade,  respeito,  tolerância,  vivência  de

cidadania,  construção  de  valores  éticos  e  coletivos,  através  de  práticas  que
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privilegiam a  convivência  e  a  reinserção  social”.  (Plano  de  Trabalho  do  Serviço

Social no CRA-2014)

A  temática  da  socioeducação tornou-se  o  objeto  de  pesquisa  de  maior

interesse em nossa caminhada acadêmica por se constituir em uma nova realidade

com a qual nos deparávamos e por sua complexidade. Identificamos a necessidade

de  maior  aprofundamento  teórico,  sendo  esta  proposta  de  pesquisa  uma

aproximação  inicial  com  o  objeto  de  estudo.  Partimos  do  entendimento  de

socioeducação  como  uma  política  pública  que  visa  a  construção,  junto  aos

adolescentes, de conceitos de cidadania e fortalecimento dos princípios éticos da

vida social. Objetiva-se fazer com que esses adolescentes reflitam sobre juventude,

sua relação com o fenômeno violência e com a prática de atos infracionais, além de

garantir a este público o acesso aos direitos sociais.

Observamos que no campo de estágio as práticas profissionais dirigiam um

esforço  para  que  os  adolescentes,  em  cumprimento  de  medida,  realizassem  a

vivência da cidadania através do acesso aos direitos sociais, da participação política

e  da  construção  de  uma  identidade  com  processos  de  autonomia,  liberdade  e

promoção individual e coletiva. 

Marcados por um olhar social subalternizador e pela vivência de processos

violentos de exclusão e negação de direitos, acessar a cidadania parecia um desafio

muito árduo. Nas discussões travadas no campo de estágio, esse desafio sempre foi

tratado em suas dimensões social, histórica e estrutural de uma sociedade que traz

a  desigualdade  como  sua  base  e  que  carece  da  dimensão  coletiva  para  ser

enfrentado.

Quanto mais nos inseríamos nas atividades do CRA em função do estágio,

mais  nos  encantávamos  com  o  trabalho  realizado  pelos  profissionais  que  ali

trabalham. A cada período de estágio que terminava, mais certeza tínhamos de que

era ali que queríamos estar. Tanto que, mesmo após o término do nosso período de

estágio,  continuávamos  frequentando  aquele  espaço  tão  rico  e  repleto  de

ensinamentos. E como nosso interesse era o de construir o Trabalho de Conclusão

de Curso a partir da vivência e convivência com os adolescentes do CRIAAD dentro

do CRA, sair de lá seria impensável.

Foi  a  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde do  Adolescente  em
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Conflito com a Lei em Regime de Internação e Internação Provisória -  PNAISARI,

instituída pela Portaria Interministerial nº 1.426, de 14/07/04, (BRASIL, 2004A), de

autoria  conjunta  do  Ministério  da  Saúde,  da  Secretaria  Especial  de  Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República  (SEDH/PR)  e  da  Secretaria  Especial  de

Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SEPM/PR). (FERNANDES,

2015,  p.122)  que  impulsionou  a  construção  do  Plano  Operativo  Municipal  de

Atenção  ao  Adolescente  em  Conflito  com  a  Lei  em  Cumprimento  de  Medida

Socioeducativa de Semiliberdade e que teve o CRA como articulador do processo e

Unidade  referência  para  o  atendimento  dos  adolescentes.  A  avaliação  da

implantação desta política acabou por se constituir em nosso objetivo de pesquisa.

O  Grupo  de  Trabalho  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  saúde  do

Adolescente em Regime de Internação – GT PNAISARI – foi idealizado e formado

durante nosso último período de estágio, de modo que fomos muito bem recebidas

pelos profissionais e tivemos a oportunidade de participar de todo o processo e de

todas as reuniões realizadas.  Foi através dessa participação no grupo que tivemos

acesso ao material para construir este Trabalho de Conclusão de Curso, através de

anotações do Livro Ata das reuniões e do contato com os profissionais que ao final

foram escolhidos para as entrevistas. Também ali vivenciamos todas as dificuldades

de articulação do CRA diante da tarefa de unir a rede e os profissionais.

No  primeiro  capítulo  do  presente  trabalho,  realizamos  o  resgate  sócio-

histórico  das  políticas  sociais  voltadas  para  a  infância  e  juventude  no  Brasil

procurando  sinalizar  as  diferenças  contidas  entre  os  paradigmas  da  Situação

Irregular  e da Doutrina de Proteção Integral,  advinda com o ECA. Realizamos o

recorte quanto à cultura punitiva que perpassa a conformação das políticas voltadas

para os adolescentes em conflito com a lei. Neste âmbito, analisamos a política de

socioeducação estabelecida por intermédio do SINASE, em específico a questão da

atenção integral a saúde do adolescente. 

No segundo capítulo, analisamos a construção e implementação do Plano

Operativo de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei no

Município de Macaé a partir da identificação dos sujeitos envolvidos, correlação de

forças existentes, intersetorialidade, bem como as dimensões do financiamento, do

controle e da participação social. Procuramos identificar se houve protagonismo dos
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adolescentes nesse processo. Nesta  análise,  buscamos observar  os princípios e

diretrizes  que  nortearam  o  Plano  e  se  estes  estavam  em  consonância  com  o

arcabouço jurídico que estabelece a cidadania infantojuvenil.

 A metodologia  utilizada  foi  leitura  bibliográfica  e  pesquisa  de  campo.  A

pesquisa se deu através de levantamento e análise de dados e entrevistas com os

profissionais  envolvidos  na  implementação  do  Plano  Operacional,  de  modo  que

fosse possível acompanhar o desenvolvimento do mesmo. Inicialmente, planejamos

realizar  entrevistas  com  os  adolescentes,  com  o  intuito  de  obter  dos  mesmos

informações quanto às suas expectativas, se suas demandas eram atendidas, se o

proposto no Plano condiz com a realidade vivenciada por eles na Unidade CRIAAD.

Porém não obtivemos autorização do gestor  para realizá-las,  ficando prejudicada

esta análise.

No  que  se  refere  aos  entrevistados,  atores  do  Sistema  de  Garantia  de

Direitos, realizamos algumas das entrevistas presenciais, outras por meio eletrônico.

Optamos por oferecer aos participantes a possibilidade de escolha quanto ao meio

de resposta facilitando sua adesão. Não foi um processo tranquilo em função do

curto  prazo  para  aguardar  o  retorno  dos  entrevistados.  Foi  preciso  reforçar  a

necessidade e importância de suas respostas em tempo hábil. 

Nossa  pesquisa  resultou  num  grande  desafio  que  consistiu,  a  partir  da

análise  do  Plano  e  das  entrevistas,  em  buscar  instrumentos  de  avaliação  de

programas e projetos no setor  público,  a  fim de encontrar  pressupostos teórico-

metodológicos que permitissem o desempenho desta política específica.

 Sendo assim, consideramos de extrema relevância social e, em específico

para  o  acúmulo  teórico  que  vem  sendo  produzido  pelo  serviço  social,  estudos

voltados para a socioeducação. Visamos a contribuir para o debate crítico voltado às

políticas de atenção ao público adolescente reforçando a luta histórica em prol da

consolidação da cidadania infantojuvenil.
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CAPÍTULO I – O ECA E A SOCIOEDUCAÇÃO: o contexto da  política de atenção

integral à saúde do adolescente em conflito com a l ei.

Neste  capítulo,  realizamos  o  resgate  sócio-histórico  das  políticas  sociais

voltadas para a infância e juventude no Brasil  procurando sinalizar  as diferenças

contidas  entre  os  paradigmas  da  Situação  Irregular  e  da  Doutrina  de  Proteção

Integral,  advinda com o ECA.  O fio  condutor  para a  análise  foi  a  percepção do

impacto  da  cultura  punitiva  na  conformação  dessas  políticas,  em  específico  a

socioeducação. É através do SINASE (Lei  Nº 12.594/2012) que a  aplicação e a

execução  de  medidas  socioeducativas  a  adolescentes autores de ato  infracional

ganham um desenho institucional  mais definido,  visando a reinserção social  e o

fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e  comunitários. Procuraremos  observar  a

relação entre o que é preconizado com o SINASE e a política de saúde voltada ao

adolescente em conflito com a lei.

As perguntas-chave que nos orientaram ao longo deste processo de estudo

foram: o ECA e o SINASE se contrapõem à cultura punitiva? Como a política de

saúde  está  conformada  no  âmbito  do  SINASE?  O  plano  municipal  de  atenção

integral  à  saúde  do  adolescente  em cumprimento  de  medida  socioeducativa  de

semiliberdade  do  município  de  Macaé  rompe  com  esta  lógica?  Procuraremos

apresentar alguns elementos para este debate nos itens que se seguem. 

1.1 - Apontamentos sobre a cultura punitiva

O interrogatório é muito fácil de fazer/ 
pega o favelado e dá porrada até doer.

O interrogatório é muito fácil de acabar/
pega o bandido e dá porrada até matar (…)

Bandido favelado não se varre com vassoura/
 se varre com granada, com fuzil, metralhadora. 

Marcha do Bope

Observamos,  na  contemporaneidade,  a  expansão  do  Estado  punitivo  no

tocante  às  ações  voltadas  para  os  adolescentes  autores  de  ato  infracional  num

contexto  no  qual  a  legislação  primordial  voltada  para  o  segmento  adolescente

preconiza a proteção integral. Desta forma, há uma exacerbação da cultura punitiva,

que perpassa o ideário do sistema capitalista, na conformação e funcionamento do
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sistema socioeducativo  voltado para o público adolescente em conflito com a lei.

Propomo-nos  a  fazer  um  breve  passeio  sobre  esta  cultura  punitiva  que  incide

diretamente sobre um sistema que se propõe socioeducativo.

A  estrutura  punitiva  voltada  para  o  controle  social  não  surge  com  o

capitalismo, nele ganha novos contornos, objetivos e formas. De acordo com Silva

(2011,  p.46-47),  nos  primórdios  da  humanidade,  o  temor  religioso  ou  mágico

assentavam a organização  das  sociedades quanto  as  regras  de  comportamento

social, o cárcere não figurava como uma pena direcionada à conduta dita criminosa.

A autora se utiliza da produção de Melossi e Pavarini (2006, p. 21), para elucidar que

o cárcere não era uma instituição desconhecida no sistema feudal, embora aceito

nos  casos  de  cárcere  preventivo  e  por  dívida,  não  se  constituía  numa  pena

autônoma e ordinária.

Georg  Russche  e  Otto  Kirchheimer  (2004,  p.20)  trazem  elementos

importantes para a análise da pena. Segundo os autores, esta precisa ser entendida

de  acordo  com o  sistema de produção  e  as  relações  de  produção  às  quais  se

relacionam e não apenas a luta ou combate da conduta criminosa, embora esta

dimensão também se faça presente. Significativo pressuposto utilizado por estes e

que avaliamos imprescindível para nosso estudo é a relação da pena com os bens

socialmente protegidos.

Todo  sistema  de  produção  tende  a  descobrir  formas  punitivas  que
correspondam às suas relações de produção. É, pois, necessário pesquisar
a  origem  e  a  força  dos  sistemas  penais,  o  uso  e  a  rejeição  de  certas
punições  e  a  intensidade  das  práticas  penais  (…)  Somente  um
desenvolvimento específico das forças produtivas permite a introdução ou
rejeição de penalidades correspondente (Idem, p.20-21). 

Os  autores  sinalizam  que  para  que  a  escravidão  figure  como  punição  é

preciso a existência de uma economia escravista, a prisão com trabalho forçado é

inviável  sem a manufatura ou a indústria, assim como, a fiança está diretamente

relacionada às economias monetárias. Como base do nosso interesse neste estudo,

por  ora,  vamos  problematizar  o  sistema  punitivo  e  suas  nuances  no  modo  de

produção capitalista.

Encontramos  nas  protoformas  do  sistema  capitalista,  tomando  como

referência  a  Inglaterra  dos  sec.  XV  ao  XVIII,  o  processo  de  expulsão  dos

camponeses de suas terras que resultou  na separação do produtor  do meio  de
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produção.  Para  o  modelo  de  produção  em  seu  nascedouro  era  necessário  a

constituição do “homem” livre. Esse movimento histórico que arranca o camponês do

seu antigo meio de subsistência e lhe lança no mundo trabalho como proletário não

se  deu  de  forma  tranquila,  nem  linear,  mas  sim  através  da  violência,  que,

posteriormente, foi legitimada por bases legais.

Silva (2011, p.35-36), utilizando-se da produção de Marx sobre a acumulação

primitiva em O Capital, sinaliza que as leis “sanguinárias” surgidas na Inglaterra ao

longo dos séculos XV e XVI que visavam a combater a vadiagem e vagabundagem

eram dirigidas aos camponeses expropriados, bem como à população “desvalida”,

sem profissão, sem moradia, que não conseguiu adaptar-se a nova condição de vida

e  trabalho.  Foi  imprescindível  imprimir  a  “disciplina  necessária  ao  sistema  de

trabalho assalariado, por meio do açoite, do ferro em brasa e da tortura” (Marx, apud

SILVA, 2011, p.36).

As  leis  endurecidas  visavam  coibir  os  crimes  advindos  dos  setores  mais

empobrecidos  do  proletariado,  sobretudo  com  o  avanço  das  cidades  e

industrialização. A diferença de tratamento de acordo com inserção de classe ficou

mais evidente, isto é, a relação entre o sistema produtivo, a pena e o bem tutelado

tornara-se mais aparente: a propriedade privada e a necessidade de protegê-la.

(...) é certo que o direito propiciou um vasto campo de imunidade para atos
que seriam severamente punidos se praticados por membros inferiores. A
criação de uma lei  específica para  proteger  a  propriedade  era uma das
principais preocupações da burguesia urbana emergente. Onde detivesse o
monopólio  da  legislação  e jurisdição,  ela  insistia  neste  ponto  com muita
força. (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.33)

As diferenças no tratamento dado aos delitos de acordo com a classe social a

qual pertencesse o infrator chegou a se concretizar com a fiança se estabelecendo

como  forma  de  reparação  utilizada  pelo  rico  enquanto  o  castigo  corporal  era

direcionado ao pobre, uma vez que despojado de possibilidades de pagar, só lhe

restava o corpo. Execuções, açoites, mutilações serviam para compelir à disciplina

ao trabalho, bem como legitimar as desigualdades sociais.

A  metamorfose  do  sistema  punitivo  abarcou  as  formas:  fiança,  castigos

corporais,  pena  capital  e  aprisionamento  mantendo  traços  de  mudança  e

continuidade: a ideia de que o ilícito deve ser combatido com práticas que imprimam

uma pior situação de existência no indivíduo, exaltando a ideia da punição como
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forma  de  ressocialização  ou  reparação  do  erro;  o  caráter  de  classe  no

estabelecimento  desigual  das  penas  de  acordo  com a  inserção  do  indivíduo  na

estrutura produtiva; a ideia da punição como controle social seja dos insubordinados

ou dos sobrantes às necessidades econômicas.  O sistema penal acaba servindo

como engrenagem de  amoldamento  dos  indivíduos  às  necessidades  do  sistema

econômico. 

1.2 - O ECA: a interface punitiva está presente?  

O processo de defesa e garantia de direitos a crianças e adolescentes se

tornou  imprescindível  dado  o  tratamento  dispensado  aos  mesmos  ao  longo  da

história. As bases argumentativas que fundamentaram a construção da Constituição

Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE (Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo), decorrem das conferências, convenções,

tratados  e  documentos  internacionais  -  frutos  das  lutas  sociais  nacionais  e

internacionais - que consagraram as crianças e os adolescentes como “sujeitos de

direitos”, de modo que lhes fossem garantidos o direito “à liberdade, ao respeito e à

dignidade”.

Houve um momento na história em que crianças e adolescentes eram quase

que  invisíveis  aos  olhos  dos  adultos,  que  não  os  reconheciam  como  sujeitos,

tampouco em desenvolvimento. De acordo com Bidarra e Oliveira (2006), é a partir

do século XIX que, no cenário mundial, as crianças passaram de “pequenos adultos”

para  o  status de  “pessoas”,  deixando  de  ser  “propriedade  privada”  da  família

passando à condição de “sujeito de direitos” que carece de proteção especial.

Essa  construção  do  “sujeito  de  direitos”  veio  de  um longo  processo  que

perpassou séculos, guerras mundiais, documentos internacionais e lutas coletivas

que  buscavam  padronizar  nos  países  ligados  às  organizações  internacionais  e

regionais essa nova forma de perceber a infância, trazendo a preocupação com o

bem-estar da criança e objetivando garantir a proteção das mesmas.

Em termos mundiais,  importa saber que a conquista de direitos humanos
por crianças e jovens é ainda bastante recente.  Afirma-se que dentre os
inúmeros legados do século XX tem-se a enunciação do direito à dignidade
humana  como  um  atributo  de  qualquer  fase  geracional.  (BIDARRA  e
OLIVEIRA, 2006, p. 157-158) 
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Este processo permanece em construção, visto que patamares de proteção

convencionados  ainda  não  foram  atingidos.  Desta  forma,  sinalizamos  que  os

conceitos “crianças e adolescentes” e o tratamento direcionado a este segmento são

produtos  sócio-históricos,  sendo  necessário  o  esforço  de  se  contrapor  aos

processos de naturalização, em especial,  aqueles direcionados à perpetuação da

exploração e desigualdades.

Faz-se  necessário  resgatar,  em  linhas  gerais,  o  tratamento  dirigido  às

crianças e adolescentes no contexto do surgimento e consolidação do capitalismo: A

formação  do  proletariado  e  do  sistema  fabril  demandou  força  de  trabalho  para

incremento  do  processo  produtivo.  A  olhos  vistos,  ampliava-se  o  domínio  da

natureza, o aumento da produção menos vinculada às intempéries desta última, ao

mesmo tempo em que se ampliava a degradação da classe trabalhadora, refletindo

em suas condições de vida e trabalho.  Crianças,  adolescentes e mulheres eram

submetidas a jornadas de 18 horas diárias, trabalhavam dia e noite e constituíam a

maioria da força de trabalho no âmbito fabril. O resultado dessa exploração brutal

para  o  segmento  infantojuvenil  foi  o  acometimento  das  condições  de  saúde.

Inseridos  em  ambientes  insalubres  e  submetidos  a  trabalhos  penosos  tiveram

substituídas 

as singelas linhas faciais infantis por um semblante rudimentar que causava
ojeriza  e  repugnância  e  desaguou  com  isso  no  aligeirado  processo  de
envelhecimento,  com  o  desgaste  e  a  atrofia  muscular  e  a  redução  da
energia física, mental. A população infanto-juvenil das classes trabalhadoras
apresentavam quadros severos de deformação física, raquitismo, anemias,
reumatismo,  perturbações  hepáticas  e  renais,  pneumonia,  bronquite...
(Martins apud LIMA, 2009, p.76-77)

Sinaliza  o autor que mesmo quando as inovações tecnológicas, através do

uso da maquinaria, poderiam ter ocupado o lugar do trabalho infantil, isso não se

concretizou, ao contrário, as inovações acabaram por se tornar o meio de “utilizar

trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento corporal imaturo” (LIMA,

2009, p.77-78) sendo somente em 1833, com a lei fabril, que se estabeleceu a jorna-

da de trabalho para crianças entre 09 e 13 anos em 8 horas diárias, além da veda-

ção do trabalho noturno a partir das vinte horas e início das atividades laborativas

antes das cinco e meia da manhã. 
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É  apenas  em  1919  que,  com  a  Conferência  Internacional  do  Trabalho,

promovida  pela  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  fixou-se  a  idade

mínima de catorze anos para o “ingresso no trabalho caracterizado como industrial”,

o que excluía as crianças menores de catorze anos e tal decisão foi “considerada

como  a  primeira  proteção  internacional  ao  bem-estar  da  criança”  (BIDARRA e

OLIVEIRA,  2006,  p.158).  Em  1924,  formalizou-se,  no  plano  internacional,  o

compromisso com a proteção às crianças através da Declaração de Genebra que

estabeleceu “que a humanidade deve à criança o melhor que tem a dar, […], acima

e além de quaisquer  considerações de raça,  nacionalidade ou crença”  (Dolinger

apud BIDARRA e OLIVEIRA, 2006, p.159).

No Brasil  Império de 1830, a preocupação era direcionada ao controle de

crianças de uma classe específica: as da classe trabalhadora. Vários projetos de

regramento legal  em relação à infância resultaram em decretos e  na criação de

estabelecimentos  que  sob  rigorosa  classificação  visava  a  prevenção  da

criminalidade. Eram tidos como a solução para o caso dos “delinquentes”. Ocorria a

associação direta da infância das classes populares com periculosidade, conforme

Rizzini (2008, p.28). Esta era concebida como um problema moral e social. 

À luz da concepção higienista e saneadora da época se promovia o ideário de

que era necessário moralizar o universo da pobreza e isto se constituiu em uma

função do Estado. Dessa forma, com relação às crianças, este passa a intervir na

esfera individual e privada junto às famílias tidas como transgressoras da ordem. O

discurso  em  voga  propalava  a  necessidade  de  desenvolvimento  do  país

estabelecendo os países colonizadores como modelos a serem perseguidos e, para

isso, era preciso acabar com o atraso, a ignorância e barbárie.

 Em 1895, a legislação recomendava a criação de instituições voltadas para

menores infratores. A infância empobrecida era dividida em duas categorias: “aquela

que  é  pobre  e  potencialmente  perigosa,  abandonada  ou  'em  perigo  de  o  ser';

pervertida ou 'em perigo de o ser'...”, conforme a descrição de Rizzini (2008, p.26) e

esta condição em si já justificava a intervenção estatal.

Emblemática  era  a  visão  do  Estado  e  da  sociedade  em  relação  ao

enfrentamento do atraso do país e à recuperação direcionada à infância. Acreditava-

se que através de um aparato médico-jurídico-assistêncial era possível e necessária
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a execução de ações para a prevenção (vigiar), educação (catequizar para as regras

do  'bem-viver'),  recuperação  (reeducar  para  ser  útil  à  sociedade)  e  repressão

(reabilitar pelo trabalho) de crianças e adolescentes, a fim de afastá-los das más

influências  das  famílias  desregradas,  inclusive,  com  a  entrega  das  mesmas  à

instituições de caridade (ibid.).

O slogan recorrente no século XIX era “'salvar a criança é salvar a nação'”.

Mas que no âmago das escolhas feitas pela elite dominante da época, o esforço dito

de  educar  e  qualificar  o  povo  não  passava  de  práticas  de  controle  da  sua

“ociosidade” visando a conter suas possibilidades de resistência e contestação da

ordem  estabelecida.  A  educação  era  reduzida  à  instrução  mínima  para  a

domesticação  da  força  de  trabalho,  visto  que  a  educação  era  tida  como  “arma

perigosa”, povo educado é um povo que pensa, povo qualificado constrói o mundo, é

também povo que luta  contra  as injustiças e  os desmandos e  a elite tradicional

agrária no poder não pretendia perder privilégio algum. A vivência da cidadania era

seletiva, previa-se cidadania plena para uns e vetava-se para a maioria.

Assim,  o projeto societário  da elite  da época e o lugar  que ocupa nele  a

infância  da  classe  trabalhadora  fica  expresso  no  Regulamento  de  02/03/1903,

idealizado para a  “correção de menores”:  “Sendo a Escola  destinada a  gente

desqualificada,  a  instrução  ministrada  na  mesma  não  ultrapassará  o

indispensável  à integração do internado na vida soc ial.  Dar-se-lhe-á, pois o

cultivo necessário ao exercício profissional.”  (RIZZINI, 2008, p.144-147 – grifos

nossos).

De fato, há no processo de formulação das políticas sociais, segundo Faleiros

(2005, p.171-172), uma clara distinção entre os filhos das classes dominantes e as

crianças e adolescentes pobres. Ou seja, aos filhos das elites o “acesso à educação

formal, às faculdades de direito, medicina e engenharia, às aulas de piano ou de

boas  maneiras”  às  mulheres,  considerando  que  seu  destino  estava  traçado  em

direção à organização da vida doméstica. E claro, aos pobres o que os esperavam

eram “os “orfanatos”,  as “rodas”,  as casas dos expostos,  casas de correção,  as

escolas  agrícolas,  as  escolas  de  aprendizes,  a  profissionalização  subalterna,  a

inserção no mercado de trabalho pela via do emprego assalariado ou do trabalho

informal”. Quanto à educação dos pobres, “não foi considerado um dever inalienável
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do  Estado,  mas  uma  obrigação  dos  pais”,  de  modo  que  se  não  estudasse  era

responsabilidade da família. Assim, “o desenvolvimento da criança estava integrado

ao projeto familiar, à vida doméstica, à esfera privada”. 

Tanto  Bidarra  e  Oliveira  (2006,  p.159)  quanto  Rizzini  (2008,  p.28-29),

apresentam elementos quanto às formas de proteção aos “menores” da época que

trazem à luz uma escolha feita por uma política jurídico-assistêncial que imprimiria a

submissão e conformação da massa populacional, bem como, a naturalização da

desigualdade social,  esta  última seria  tomada como inevitável,  tendo em vista  o

processo de transformações nos planos político, social e econômico, tanto no Brasil

quanto no resto do mundo. 

Em 1927 entra em vigor o primeiro Código de Menores ou Código de Mello

Mattos, que, voltado especificamente para a “questão do menor”, consolidava as leis

de  assistência  e  proteção.  A  nomenclatura  “menor”  referia-se,  num  processo

discriminatório  e  estigmatizador,  à  infância  empobrecida  e  criminalizada e deu a

substancialidade à Doutrina da Situação Irregular, aprofundada no Código de 1979. 

A aprovação  da  Declaração  dos  Direitos  da  Criança  pela  ONU em 1959

sinalizou para o Brasil a defasagem do Código de Menores de 1927 frente à nova

realidade  socioeconômica  da  família  e  do  trabalho,  fazendo-se  necessária  uma

revisão legislativa. É a partir daí que ganha força a ideia da criação de uma Política

Nacional do Bem-Estar do Menor - PNBEM, e a criação de uma fundação nacional.

Este fato ocorreu somente em 1964, durante o período da ditadura, com a criação

da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM, através da Lei n. 4.513,

de 1º de dezembro de 1964. Sua finalidade era a de implantar a Política Nacional do

Bem-Estar do Menor (PNBM) em todo o território nacional.

De acordo com Bidarra e Oliveira (2006, p.160), no bojo da revisão do Código

de Menores de 1927, opiniões divergiam no sentido de que a Associação de Juristas

defendia a “oficialização do direito menorista”,  enquanto que o Ministério Público

defendia  a  “garantia  de  direitos  dos  menores”,  resultando  num novo  Código  de

Menores, promulgado em 1979, que legislava na direção do conceito de “menor em

situação  irregular”,  entenda-se  por  este,  os  “menores”  abandonados  e  ou

delinquentes.
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Desta forma, o artigo 2º  do Código de Menores,  considerava em situação

irregular o menor: 

privado  de  condições  essenciais  à  sua  subsistência,  saúde  e  instrução
obrigatória - [...];  vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos
pelos pais ou responsáveis; em perigo moral [...]; privado de representação
ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou dos responsáveis; com
desvios  de  conduta,  em  virtude  de  inadaptação  familiar  ou  comunitária;
autor  de  infração  penal”;  Parágrafo  único.  Entende-se  por  responsável
aquele que,  não sendo pai  ou mãe,  exerce, a qualquer  título,  vigilância,
direção ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou
companhia, independentemente de ato judicial (BRASIL, 2006).

Enfim, nascer pobre fazia da criança a clientela “natural” do sistema penal da

época.

Segundo  Silva  (2005,  p.32),  o  Código  de  Menores  de  1979,  já  surgiu

defasado ao dar continuidade à filosofia do Código de Mello Mattos. Esse “novo”

Código tinha respaldo na Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBM), e não

“correspondia aos interesses das forças políticas e da sociedade civil”,  tão pouco

“representava  os  interesses  das  crianças  dos  adolescentes”,  que  “permaneciam

confinados nas instituições totais e submetidos ao poder discricionário do juiz de

Menores”.

Tanto Silva e Oliveira (2008, p.32-33), quanto Bidarra e Oliveira (2006, p.161-

162),  destacam duas críticas  extremamente relevantes,  no que se refere  a  esse

Código: uma, que a “situação irregular” do “menor” a que se refere tal instrumento é

inerente à condição de pobreza de sua família e à ausência de políticas públicas;

duas, que a suspeita de que a criança e o adolescente houvesse praticado algum

ato infracional, era submetido à privação de liberdade sem a comprovação e sem

que  tivesse  direito  a  ampla  defesa,  pois  inexistia  o  devido  processo  legal.

Caracteriza-se,  portanto,  a  criminalização  da  pobreza,  assim  como  no  passado,

onde a sociedade tinha uma ideia higienista que considerava a pobreza como um

problema social e moral, donde cabia ao Estado a intervenção nas famílias pobres. 

Na década de 1980, o Brasil  vivenciava um processo de transição político-

democrático importante, com a Nova República, com o movimento das Diretas Já,

com o “novo” sindicalismo, com as lutas por direitos trabalhistas, políticos, sociais e

civis e incentivo a regulamentação do Estado de direito, o exercício da democracia e

da cidadania no pós-ditadura.
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Em meados dessa mesma década, de transformações sociais e políticas no

Brasil,  e,  paralelamente  aos  movimentos  internacionais,  grandes  movimentos

democráticos,  importantes  e  decisivos,  proporcionaram  a  construção  de

instrumentos  legais  que  marcaram  profundamente  a  nação.  A  partir  desses

movimentos,  surgiram  segmentos  que  denunciavam  injustiças  e  internações

compulsórias contra as crianças pelos Juizados de Menores.

Também na década de 1980, a união de vários grupos em defesa dos direitos

das crianças, resultou na criação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de

Rua.  Organismos  nacionais  e  internacionais  como  Funabem,  Unicef  e  SAS,

concordavam com a falência do Código de Menores e da PNBM e tiveram grande

importância  no  e  para  o  processo  de desconstrução  do  paradigma da  “situação

irregular”.  Também a  mídia  de  massa  foi  importante  nesse  processo  expondo e

denunciando os excessos e abusos das práticas institucionais, presentes até os dias

de hoje. Assim, governo, sociedade e movimentos sociais concordam que o Código

de Menores e a PNBM estavam definitivamente ultrapassados (SILVA, 2005, p.32).

A autora destaca a adequação da legislação brasileira em relação às normas

da  Convenção  Internacional,  no  sentido  de  incorporar  ao  texto  constitucional  a

dimensão jurídica  da implementação  da  “cidadania  infantojuvenil”  propalada  pela

Convenção  Internacional  dos  Direitos  das  Crianças.  Tal  procedimento  refletiu  na

Constituição  de  1988,  dando  embasamento  sociojurídico  à  legislação  voltada  a

crianças e  adolescentes.  Basta  observarmos o  disposto  no  art.  6º:  “São  direitos

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”, de modo que ficam

assim determinados o campo de direitos civis, políticos e sociais em diferentes áreas

(BRASIL, 2015, EC nº 90 de 15 de setembro de 2015).

O avanço  contido  no  do  Art.  227,  diz  respeito  à  perspectiva  da  proteção

integral,  responsabilizando  família,  sociedade  e  Estado  pelas  garantias  de

desenvolvimento da criança e do adolescente em todas as dimensões. Com base

nele é possível pensar o status da Doutrina da Proteção Integral, reconhecendo a

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento

(ECA, Art.6).
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 Desta forma, esses subsídios culminaram na promulgação da Lei nº 8.069 de

13 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que

estabelece a  prioridade  absoluta  da  criança e  do  adolescente  para a  sociedade

brasileira e as entende como pessoas em “desenvolvimento psicossocial, sujeitos de

direitos  e  destinatários  de proteção  integral”,  conforme Bidarra  e  Oliveira  (2006,

p.164). 

O  ECA significou  um  avanço  nas  normativas  que  -  apesar  de  algumas

questões relacionadas às continuidades que manteve com os Códigos anteriores e

que abordaremos mais a frente - possibilitariam não só a mudança material no trato

à infância e juventude, mas também uma mudança de paradigma. Constituiu uma

maior  possibilidade  de  diminuir  as  desigualdades  sociais  instituídas  entre  as

crianças  pobres  –  filhas  da  classe  trabalhadora  -  e  as  advindas  das  classes

dominantes. Colocou desafios materiais e ideológicos para a sociedade a partir do

paradigma da proteção integral, isto porque há um fosso que separa o Brasil legal do

Brasil real.

Concordamos com autores que sinalizam como sendo pontos de rompimento

com  o  Código  de  Menores:  a)  a  instituição  de  um  sistema  de  garantias

constitucionais  que  instituiu  a  cidadania  infantojuvenil;  b)  a  consolidação  da

participação popular e controle social quanto a elaboração e avaliação das políticas

sociais voltadas para este segmento populacional.

Na  prática,  o  sistema de  garantias  veio  a  estabelecer  a  observância  dos

princípios do devido processo legal,  do contraditório e a responsabilização penal

juvenil,  como  instrumentos  de  limitação  do  poder  punitivo  estatal,  uma  vez  que

adolescentes, enquanto sujeitos de direitos, só poderão ser responsabilizados com a

devida observância dos postulados, limita-se o poder da figura do juiz que, a partir

deste marco, deverá nortear suas decisões de acordo com a Doutrina de Proteção

Integral.

A legitimação da participação popular nas esferas deliberativas, operativas e

fiscalizadoras  das  políticas  públicas  voltadas  a  este  segmento,  através  dos

Conselhos  de  Direito,  Conferências  e  Conselho  Tutelar,  conferem  uma  maior

democratização e efetivação do sistema de proteção à infância e adolescência. Além
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de  reforçar  o  princípio  da  responsabilidade  solidária  que  coloca  ser  família,

sociedade e Estado responsáveis pela concretização desses direitos.

A crítica mais contundente ao ECA, no que refere às continuidades com o

Código de Menores, é o não rompimento com a lógica da dominação e do controle

social. De acordo com Silva (2005, p.45), o ECA além de não negar o projeto de

sociedade que se baseava o código de menores, isto é, a sociedade capitalista,

pauta seus alicerces na questão da prevenção geral que remete a periculosidade

juvenil, “abandonando a categoria de ‘delinquente’ para utilizar a de ‘infrator’ o que

vem a cristalizar de vez a menoridade como caso de polícia” (JÚNIOR apud SILVA:

Idem – grifos do autor). Manteve-se a “velha polêmica do direito menorista: a relação

entre assistência/ proteção x punição/controle sociopenal” (SILVA, 2005, p.46).

Em outro aspecto, pode ser percebida a diferença flagrante entre o que é

preconizado e a prática cotidiana. Este ponto é trazido por Guindani (2005, p.187)

que nos apresenta a contraditoriedade da atuação dos operadores do sistema de

justiça  que,  mesmo  em  vigência  do  paradigma  da  Proteção  Integral,  ainda  se

observa na atuação destes:

a) a separação entre os atos de julgar e acusar não vem sendo respeitada;
a defesa técnica e pessoal não vem sendo garantida; c) a motivação das
decisões judiciais apresenta baixíssimo nível de observância das garantias
constitucionais.(...)  não há o respeito pela jurisdicionalidade do processo,
como também pela presunção de inocência (...) com frequência, os juízes
não fundamentam suas decisões”.  Deste modo, os adolescentes acabam
vivenciando,  “como adultos,  os efeitos do cárcere,  mascarados por outro
nome. 

Prevalecendo-se do mito da periculosidade juvenil - contrariando estudos que

demonstram  que  adolescentes  autores  de  ato  infracional,  em  sua  maioria,  não

atentaram contra a vida, mas sim cometeram ilícitos contra o patrimônio - se observa

o excesso de aplicação de medidas socioeducativas de internação, conforme alerta

a autora (idem).

 A crescente criminalização e extermínio da juventude pobre, moradora de

favela  clama  por  ser  entendida  como  um  fenômeno  que  está  para  além  das

explicações que se  referem ao aumento  da criminalidade –  tese defendida  com

ardor através do apelo midiático – e sim através de um movimento legitimador das

desigualdades e manutenção dos grupos no poder.
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as duas grandes engrenagens da emoção coletiva – droga e insegurança
urbana – continuaram (…) a criar  uma espécie de cordão em torno dos
jovens distribuidores de drogas das favelas e bairros pobres (...) A opinião
pública, manipulada pela rede globo, (...) [é] marcada pelo binômio droga e
insegurança (...) tráfico de droga e jovens marginais pobres permaneceram
no  cerne  do  estereótipo  da  criminalidade  e  do  alarme  social.(…)  A
separação do setor de proteção do setor da resposta à conduta infratora,
constituiu  um  grande  progresso,  mas,  em  um  primeiro  momento,  talvez
tenha fornecido um álibi moral à consciência coletiva, em favor da repressão
aos meninos pobres: se na emergência risco-abandono respondemos com
medidas de proteção, respondemos então com repressão à emergência –
crime. O álibi que, assim se criou, não percebe nem o espírito nem a letra
do Estatuto, nem o fato de que, muitas vezes, os adolescentes infratores
moradores de favelas e bairros pobres são meninos em situação de risco-
abandono,  isto  é,  privados  de  muitos  de  seus  direitos  fundamentais.
(BARATTA apud BATISTA, 2013, p. 29-30)

Desta forma, a partir  do autor,  consideramos que assim como, “os pobres

eram  reprimidos  pelo  fato  de  serem  pobres,  hoje,  os  infratores  (ou  assim

considerados) são privados de seus direitos de proteção justamente pelo fato de

serem infratores”. Também “A ideologia autoritária do apartheid, da limpeza étnica,

do  extermínio  continua a  dominar  o  sistema punitivo  em geral”  (BARATTA apud

BATISTA, 2013, p. 29-30).

Ao  produzirmos  “os  criminalizáveis” para  culpá-los  uma vez  que  estariam

“anormais” na sociedade, eximimos a mesma da necessidade de refletir sobre seu

funcionamento  e  relações,  deslocamos  o  cerne  da  questão  do  coletivo  para  a

dimensão individual.

Enfim,  há  um longo  caminho  a  percorrer  para  a  efetivação  da  cidadania

infantojuvenil.  Não  obstante  as  críticas  ao  ECA  aludidas  anteriormente,  essa

normativa significa um marco na referida caminhada que traduz-se em instrumento

na construção de uma sociedade mais igualitária.

Dentre os avanços inaugurados com o ECA, no que se refere ao adolescente

no contexto da socioeducação, temos a criação em 2012 através da Lei 12.594, do

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Seu maior desafio é o

rompimento  com  práticas  ligadas  aos  Códigos  de  Menores  ainda  presente  nas

instituições pós ECA.

Em 2006, o CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente através da Resolução nº 119, de 11 de setembro, aprovou o Sistema

Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  (SINASE),  e  em  janeiro  de  2012,  foi
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sancionada a Lei nº 12.594, com a finalidade de regular as propostas com relação a

execução das medidas socioeducativas.

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 todas as políticas, planos, e programas específicos

de atenção a esse público. (BRASIL, 2006, p.22). 

Na condição de sistema organizador e integrado, o SINASE se baseia na

intersetorialidade,  e,  verdadeiramente,  para  que  seu  conjunto  de  diretrizes  e

normativas se efetive,  se faz necessário  o trabalho em rede dos  operadores do

Sistema de Garantia de Direitos – SGD, conformados pelas entidades e políticas

voltadas para o publico  infantojuvenil  que dão materialidade ao acesso destes a

cidadania.  Desta  forma, o  SINASE articula os três níveis  do poder executivo  do

governo  para  o  melhor  desenvolvimento  do  atendimento  socioeducativo  ao

adolescente. 

Um salto qualitativo do SINASE, mas ainda insuficiente dadas as condições

materiais da execução das medidas socioeducativas e o ainda inicial processo de

assimilação do Paradigma da Proteção Integral  pelos operadores da justiça e do

SGD,  é  a  normatização  das  diretrizes  pedagógicas  para  cada  programa  de

atendimento, bem como o estabelecimento da equipe multidisciplinar para efetuar as

ações. Dentre as diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo apontados

pelo SINASE, ressalta-se que é imprescindível considerar:

1.  Prevalência  da  ação  socioeducativa  sobre  os  aspectos  meramente
sancionatórios;
2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento
socioeducativo; 
3.  Participação dos adolescentes na  construção,  no monitoramento  e na
avaliação das ações socioeducativas; 
4.  Respeito  à  singularidade  do  adolescente,  presença  educativa  e
exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa;
5. …(omissis)
6. ... (omissis)
7. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa;
8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das
informações e dos saberes em equipe multiprofissional; 
9. … (omissis)
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10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora
da prática pedagógica; 
11.  Família  e  a  comunidade  participando  ativamente  da  experiência
socioeducativa; 

12. Formação continuada dos atores sociais. (CONANDA apud Veronese  &
Lima 2009, p.39-40)

Para  que  as  diretrizes  possam  orientar  as  práticas,  também  se  faz

preponderante o aspecto arquitetônico das unidades. O SINASE também normatiza

esse âmbito. Porém, as unidades de privação de liberdade e semiliberdade, ainda

em sua maioria, estão estruturadas na lógica do controle, vigilância e punição. 

Cabe  salientar  que  a  garantia  de  equipe  multidisciplinar  para

acompanhamento do socioeducando se constitui  em potencialidades no apoio ao

adolescente  em  ressignificar  suas  trajetórias,  projetos  de  vida  e  leitura  dos

processos históricos de desigualdade e exclusão em sua dimensão coletiva e social.

E, sua efetiva implantação no âmbito das unidades vinculadas ao cumprimento das

medidas  socioeducativas,  é  uma  bandeira  de  luta  dos  movimentos  sociais

comprometidos com a cidadania infantojuvenil.

O SINASE sinaliza a preferência por medidas executadas em meio aberto,

visto serem as que detêm maior potencialidade para o processo educativo. Trata as

medidas de privação de liberdade como último recurso, estando estas submetidas

aos princípios de brevidade e excepcionalidade, conforme o ECA estabelece.  Os

preceitos norteadores quanto à dignidade da pessoa humana e à condição de ser

em  desenvolvimento  são  observados  quando  o  SINASE  nega  práticas  cruéis  e

violentas,  defende  a  dimensão  pedagógica  como  preponderante  e  o  acesso  a

direitos de cidadania na execução das medidas socioeducativas.

O SINASE veio para constituir  parâmetros objetivos e procedimentos mais

justos  reafirmando  a  natureza  pedagógica  da  medida  socioeducativa.  Objetiva

salvaguardar a ação educativa no atendimento ao adolescente, seja em meio aberto

ou em casos de restrição de liberdade, minorando dimensões da lógica punitiva a

que este segmento esteve submetido na história de nosso país.

Como um marco  deste  trabalho,  procuraremos observar  no próximo item,

esse sistema e sua relação com a política de saúde e a saúde do adolescente.
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1.3 A Atenção Integral à Saúde do adolescente

As lutas populares e sindicais renderam frutos na área da saúde, em relação

aos direitos sociais,  e  o  reflexo disso  está  expresso na Constituição Federal  de

1988. O processo de organização do SUS – Sistema Único de Saúde - no Brasil,

teve como base jurídica o artigo 196 que assim afirma:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. (BRASIL,1988) 

Assim, o SUS - regulamentado nas Leis 8.080/90 e 8.142/90 - configura como

uma “Política de Estado” e dá a materialidade ao referido artigo, uma vez que a

saúde passa a ser entendida como um “Direito de Cidadania e um dever do Estado”

que,  para tal,  necessita  de uma normativa que lhe estabeleça  o  funcionamento.

Assim  sendo,  cabe  ao  Estado  o  cumprimento  dessa  responsabilidade  política  e

social através da formulação e implementação de políticas econômicas e sociais que

tenham como finalidade a melhoria das condições de vida e saúde da população. 

O grande avanço trazido pelo SUS foi a reforma do sistema de serviços de

saúde, de modo a assegurar  a universalização do acesso e a integralidade das

ações. A universalidade que garante o pleno acesso aos serviços sem quaisquer

discriminações entre segurado e não-segurado, rural e urbano, é um grande avanço

histórico, haja vista a tradição de seletividade no acesso à saúde como um direito. 

Os  princípios  fundantes  do SUS compreendem além da  universalidade,  a

equidade e a integralidade da atenção à saúde da população. Para tanto, se faz

necessária a “municipalização de um modelo assistencial  (...)  que contemple (...)

além da assistência individual, a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica

(Carvalho e Santos, 1991, p.131)”. 

Quanto  às  diretrizes  políticas,  organizativas  e  operacionais  estão  assim

definidas: descentralização, regionalização, hierarquização e a participação social.

Conforme  Nogueira  (2009,  p.221),  as  decisões  políticas  passaram  a  ser

compartilhadas por diferentes sujeitos coletivos, de modo que, usuários e a gestão

de saúde interajam entre si e o Estado.
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A descentralização engloba a gestão de recursos, ou seja, de transferência de

recursos financeiros, humanos e materiais entre as três esferas de governo (União,

Estados e municípios); a regionalização envolve o processo decisório nas esferas

federal, estadual e municipal, bem como, a participação popular em todos os níveis.

A hierarquização  das  unidades  de  produção  de  serviços  foram  organizadas  de

acordo  com  o  grau  de  complexidade,  ou  seja,  articulando  as  unidades  menos

complexas às mais complexas, a partir do sistema de referência e contra-referência

de  usuários  e  de  informações,  além  da  integração  das  ações  promocionais,

preventivas e curativas, conforme Bravo (2009, p.96-97).

Quanto a universalização dos serviços garantida na Constituição de 88, de

acordo com Vasconcelos  (2007, p.77), foi  um grande avanço “para os diferentes

segmentos da classe trabalhadora”, especialmente para os que não tinham vínculo

formal com a Previdência. Ainda segundo a autora, também constituem avanços os

Conselhos que ocupam espaços de participação social na Seguridade Social, além

dos Conselhos de Saúde, regulamentados pela Lei nº 8.080/90, existentes nas três

esferas de governo e que representam os usuários junto aos “representantes do

governo/prestadores de serviços e profissionais de saúde”. 

Já para Teixeira (2011), a universalidade, ainda é um ideal a ser alcançado,

haja  vista  que,  para  que  isso  de  fato  aconteça  é  necessária  uma  estrutura  de

cobertura  dos serviços que seja  acessível  a toda população. Mas para que isso

ocorra, é imprescindível que alguns entraves sejam superados, como as barreiras

econômicas,  culturais  e  sociais  existentes  entre  a  população  e  os  serviços.  A

barreira  jurídica  foi  superada  com o  art.  196  da  CF  88,  como  vimos  no  início.

(TEIXEIRA, 2011, p.3) 

Os princípios básicos do Sistema Único de Saúde e as Leis Orgânicas da

Saúde  estruturam  a  política  de  saúde  definindo  seu  arcabouço,  objetivos,

atribuições,  competências,  financiamento,  controle  social  e  participação  do  setor

privado. São as Normas Operacionais Básicas (91, 92, 93 e 96), a partir de 1991, os

instrumentos que concretizam de fato a implantação deste Sistema. 

Em se tratando do ECA e sua relação com as políticas sociais, englobando a

saúde enquanto direito, seu art. 4º preconiza “criança e adolescente como prioridade

absoluta”, que se traduz na primazia em receber proteção e socorro em qualquer
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circunstância;  na  precedência  no  atendimento  por  serviço  ou  órgão  público  de

qualquer  poder;  na  preferência  na  formulação  e  execução  das  políticas  sociais

públicas; destinação privilegiada de recursos públicos às áreas relacionadas com a

proteção da infância e da juventude. Não podendo os governos decidir  por  esta

primazia.

Ainda,  o  ECA  estabelece,  além  da  proteção  integral  a  criança  e  ao

adolescente, o direito à vida e à saúde, assim expressos no Art. 7º: “A criança e o

adolescente  têm direito  a  proteção  à  vida  e  à  saúde,  mediante  a  efetivação  de

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e

harmonioso,  em condições  dignas  de  existência”.  Não  obstante  todo  avanço  no

campo da lei, para a realização do que é preconizado falta:

materialidade,  e  esta  exige  mudanças  substanciais  na  disposição  das
politicas públicas, pois que as demandas deste segmento populacional não
são atendidas, sequer de forma suficiente. Faz-se necessário e urgente que
as políticas sociais, como saúde, educação, habitação, segurança, trabalho,
convivência  familiar,  entre  outras,  sejam  estabelecidos  dentro  da
perspectiva da universalidade e da continuidade contemplado no Sistema
Nacional de Garantia de Direitos. (FREITAS, 2011, p. 34)

Quanto  à  atenção  integral  à  saúde  do  adolescente  em  cumprimento  de

medida socioeducativa, ficam estabelecidos pelo SINASE, em consonância com o

SUS e o ECA, diretrizes que preconizam ações e serviços de promoção, proteção,

prevenção  e  recuperação  da  saúde,  melhoria  das  relações  interpessoais,

fortalecimento  das  redes  de  apoio  aos  adolescentes  e  sua  família,  cuidado  em

saúde mental direcionado, inclusive, para o uso de substâncias psicoativas e para

adolescentes  com  deficiências,  além  da  atenção  à  saúde  sexual  e  reprodutiva

englobando a prevenção as doenças sexualmente transmissíveis. Além  dessas

diretrizes, se estabelece o direito ao acesso a todos os níveis de atenção a saúde, a

produção de dados e indicadores de saúde desta população mediante a inclusão no

sistema de informação do SUS, bem como, a existência de equipe de saúde em

unidades de internação. Quanto à saúde mental, fica livre ao magistrado suspender

a execução da medida socioeducativa e incluir o adolescente que tenha transtornos,

deficiências e/ou associados em programa de atenção integral à saúde mental.

Em virtude do disposto no art. 227, §7 c/c art. 204, da Constituição Federal,

assim  como  no  art.  88,  inciso  I  do  ECA,  é  uma  das  diretrizes  da  política  de
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atendimento a municipalização do atendimento à criança e ao adolescente, inclusive

os adolescentes na prática de ato infracional e suas respectivas famílias.

E ainda com o advento da Lei nº 12.594/2012, ficou expressamente definida a

“divisão de responsabilidades” entre Estados, Municípios, Distrito Federal e União,

no  que  diz  respeito  à  implementação  do  Sistema  Nacional  de  Atendimento

Socioeducativo.

Tal  diretriz  se  aplica  à  criação  e  manutenção  de  programas  e  serviços

destinados  a  este  público,  através  da  coleta  de  informações  e  definição  das

estruturas, programas de atendimento a serem criados pelos municípios, cabendo

aos  Estados,  bem  como  à  União  o  estímulo  à  sua  realização,  assim  como  a

definição de normas gerais  e,  em especial,  o fornecimento do suporte  técnico e

financeiro que se fizer necessário à sua implementação.

Aos municípios cabe apurar quais são os maiores problemas e deficiências

que afligem sua população infantojuvenil de modo a definir quais as estratégias e

ações  mais  urgentes  e  eficazes  para  sua  solução  (inclusive  numa  perspectiva

preventiva).

De  acordo  com  os  arts.  3º,  4º  e  5º  do  SINASE,  a  implementação  dos

programas  de  proteção  e  socioeducativos  em  meio  aberto  passa  a  ser  de

responsabilidade  dos  municípios  e  aos  estados  cabe  a  implementação  dos

programas  socioeducativos  de  semiliberdade  e  internação,  ficando  a  União

responsável apenas por prestar assessoria técnica e financeira para aqueles. A fim

de

reverter essa realidade ainda serão necessárias grandes mudanças, como
(…),  organização  em rede  de  atendimento;  (…);  capacitação  dos  atores
socioeducativos; elaboração de uma política (…) municipal de atendimento
integrada com as demais políticas; ação mais efetiva dos conselhos (…),
municipal;  (…);  maior  entendimento  da  lei  e  suas  especificidades;
integração  dos  órgãos  do  Judiciário,  Ministério  Público,  Defensoria,
Segurança  Público.  Assistência  Social,  na  operacionalização  do
atendimento  inicial  do  adolescente  em conflito  com a  lei,  e  atendimento
estruturado e qualificado aos egressos. (pág. 21).

A efetiva garantia dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa,  só  será  possível  a  partir  do  processo  de  inclusão  social  desse

público  atendido  e  se  operacionalizada  a  formação  da  rede  integrada  de

atendimento de outro modo não haverá possibilidades de articulação.
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O Plano Operativo de Atenção Integral a Saúde dos Adolescentes em Conflito

com  a  Lei,  em  Cumprimento  de  Medida  Socioeducativa  de  Semiliberdade  do

Município de Macaé, surge na perspectiva de estabelecer as diretrizes gerais para a

atenção  integral  em  saúde,  assim  como  definir  em  âmbito  municipal  normas,

critérios e fluxos para a adesão e operacionalização da atenção básica à saúde

desses adolescentes, que será discutido de forma mais ampla no próximo capítulo.
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UBUNTU

“Um antropólogo fez uma brincadeira com crianças de uma tribo africana.

Ele colocou um cesto cheio de frutas junto a uma árvore e disse para as

crianças que o primeiro que chegasse junto a árvore ganharia todas as frutas.

Dado o sinal, todas as crianças saíram ao mesmo tempo e de mãos dadas!

Então, sentaram-se juntas para aproveitar da recompensa.

Quando o  antropólogo  perguntou  porque  elas  haviam agido  dessa  forma,

sabendo que um entre eles poderia ter todos os frutos para si, eles responderam:

UBUNTU, como um de nós pode ser feliz se todos os outros estiverem tristes? 

UBUNTU, significa: Eu sou porque nós somos.

 

(texto usado nas oficinas socioeducativas no CRA)
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CAPÍTULO II - O PLANO OPERATIVO DE ATENÇÃO INTEGRAL  À SAÚDE DOS

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI NO MUNICÍPIO DE MACAÉ

A partir das leituras realizadas, pudemos observar que a avaliação de uma

política pode se estabelecer como um meio de explicar o processo decisório e os

fundamentos  políticos  que  determinam  a  existência  de  uma  política  social,

compondo um objeto de estudo privilegiado da ciência política.

A  avaliação  informal  teve  início  nos  Estados  Unidos  e  foi  sofrendo

transformações ao longo dos anos até chegar a um modelo de métodos e técnicas

na década de 1960, “objetivando fornecer “receitas” para o estabelecimento de um

“bom”  e  eficaz  governo,  no  contexto  de  uma  economia  de  mercado”

(MULLER;SUREL,  1998 apud BOSCHETTI,  2006,  p.  3).  No Brasil  e  na América

Latina,  a  utilização desses  modelos e  métodos de avaliação ocorreu  a  partir  da

década de 1970 e, nas últimas décadas, observou-se um avanço nos processos de

avaliação de políticas públicas, especialmente, após o processo de descentralização

e municipalização da saúde e da assistência social, a partir da Constituição 1988,

porém ainda não se observa uma cultura de avaliação consolidada e integrada. 

Para  que  haja  a  consolidação  do  Estado  democrático  de  direito  e  a

universalização de direitos, conforme Boschetti (2006, p.3-5), é necessário que as

políticas  sociais,  a  partir  de  ações,  programas  e  projetos  sobreponham-se  as

técnicas e instrumentos gerencialistas. Assim, “A avaliação de políticas sociais deve

se situar na compreensão do significado do papel do Estado e das classes sociais

na construção dos direitos e da democracia”.

Para Arretche (1998), avaliar implica um julgamento, e consequentemente um

valor, inexistindo a possibilidade de que uma avaliação ou uma análise de políticas

públicas seja apenas instrumental  ou técnica,  devido ao forte envolvimento entre

atores e interesses. (Arretche, 1998, p.31 apud BOSCHETTI, 2006, p.2)

Dessa forma, Boschetti afirma que 

[...],  a  avaliação  de  políticas  sociais  públicas  deve  ser  orientada  pela
intencionalidade de apontar em que medida as políticas e programas sociais
são capazes e estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade
social e propiciar a equidade. (2006, p.4)
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Se assim não for, não se atende aos critérios de estruturação e planejamento,

não se possibilita a coleta de dados e informações de forma confiável, também não

é possível avaliar os impactos sobre os programas e o público-alvo, e tampouco, se

universaliza direitos.

Mas  quando  observamos  as  diferentes  modalidades  de  avaliação,

percebemos que a avaliação de políticas públicas não pode limitar-se à verificação

de  metas  quantitativas,  “métodos,  técnicas  e  instrumentos  de  aferição”

(BOSCHETTI,  2006,  p.4),  mas sim à qualidade do resultado alcançado.  É neste

sentido que, no campo da avaliação das políticas e programas sociais, os conceitos

de eficiência, eficácia e efetividade se revelam importantes, assim como a avaliação,

a  priori,  que antecede e,  posteriori,  que tem a ver  com os resultados,  se foram

alcançados ou não.

Seguindo conceitos de outros autores como Januzzi (2002, p.60), vemos que

eficácia significa a capacidade de atingir os objetivos e metas propostos, produzindo

o resultado previsto; eficiência é a capacidade de otimização dos recursos públicos

financeiros,  materiais  e  humanos e  verificar  se  as  necessidades  do  público-alvo

foram atendidas de forma adequada; e efetividade compreende o monitoramento

das ações programadas a partir dos efeitos sobre os beneficiários. 

Neste capítulo,  a partir  das entrevistas realizadas com alguns dos sujeitos

inseridos no processo de elaboração e implantação do Plano Operativo de Atenção

Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, buscaremos observar a

construção  do  mesmo,  a  intersetorialidade,  a  correlação de  forças  existente.  Os

elementos que procuramos elucidar neste estudo foram:  1) Princípios e diretrizes

(ampliação ou restrição do campo dos direitos e benefícios); 2) o financiamento; 3) a

gestão e 4) controle e participação social.

Em tempos de retração no investimento dos governos em políticas sociais são

necessários esforços que garantam a concretização das ações propostas. Atingir as

metas enunciadas no Plano Operativo exige esforços de todos os envolvidos, para

além dos recursos que são poucos, em relação aos benefícios que serão gerados a

população  adolescente.  Diante  desse  cenário,  nos  cabe  a  indagação:  A

implementação está recebendo a devida atenção e prioridade? 
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2.1 Origem do Plano e articulações iniciais

A parceria  CRIAAD  (Centro  de  Recursos  Integrados  de  Atendimento  ao

Adolescente) e CRA (Centro de Referência do Adolescente) antecede o evento da

criação  do  Plano  e  enfrentou  obstáculos  para  sua  efetivação.  Não  obstante  os

esforços  das  equipes  do  CRA e  do  CRIAAD em efetivá-la,  esbarravam com as

limitações  de  uma  instituição  que  ainda  trazia  a  disciplina  e  o  controle  como

prioridade.  No  discurso  da  equipe  técnica  do  CRIAAD  observavam-se  falas

referentes ao adoecimento da equipe, do imobilismo causado por uma estrutura de

controle e punição em meio ao desejo de que “algum trabalho” com esses “meninos”

fosse realizado. Cabe sinalizar que o estreitamento da interação entre as equipes e

a efetivação da parceria de forma sistemática deu-se a partir do ano de 2013, em

função do desejo mútuo de que os adolescentes pudessem vivenciar a cidadania,

acessar  os  direitos  sociais  tão  negligenciados  em suas  trajetórias.  Desta  forma,

buscavam romper com a prática pontual, sem continuidade e regularidade, conforme

vinha sendo desenvolvida.

As portarias do Ministério da Saúde Nº 1.082 e Nº 1.083 de 23 de maio de

2014, que objetivam “estabelecer diretrizes para a implantação e implementação de

ações  de  saúde  que  incorporem  os  pontos  da  atenção  básica,  média  e  alta

complexidade com vistas a promover, proteger e recuperar a saúde da população

adolescente  em  regime  de  internação  e  internação  provisória  nos  municípios,

impulsionaram  a  construção  e  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Atendimento

Socioeducativo do município de Macaé.

Em 2014, impulsionado pela Coordenação de Saúde Integral e Reinserção

Social  do  DEGASE  (Departamento  Geral  de  Ações  Socioeducativas),  o  CRA

articulou  a  rede  infantojuvenil  da  política  de  saúde  do  município  para  iniciar  a

discussão das referidas Portarias que redefiniram as diretrizes da Política Nacional

de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei em Regime de

Internação  e  Internação  Provisória  (PNAISARI),  incluindo-se  o  cumprimento  de

medida socioeducativa em meio aberto e fechado e estabeleceram novos critérios e

fluxos  para  adesão  e  operacionalização  da  atenção  integral  à  saúde  de

adolescentes em situação de privação de liberdade, em unidades de internação,
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internação  provisória  e  de semiliberdade.  Todo o  processo  foi  e  continua sendo

assessorado pela Coordenação de Saúde Integral e Reinserção do DEGASE.

Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no município de

Macaé não foi uma tarefa das mais fáceis, demandou abordagens interdisciplinares

e intersetoriais, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 12.594/2012 – SINASE1, que

prevê a interlocução com órgãos, serviços, programas e também com as famílias.

Assim, elaborar o Plano implicou em fazer uma análise crítica quanto às vantagens e

desvantagens  das  ações  planejadas,  quais  profissionais  e  áreas  de  atuação

poderiam  de  fato  se  comprometer  com  o  processo  de  construção  daquele

instrumento de forma eficaz e adequada e que também visasse a proteção integral

do adolescente atendido além de suas famílias.  

Durante  o  seminário  na  Secretaria  Estadual  de  Saúde  foi  iniciado  a
construção do grupo de trabalho – GT com (01) representante da CSIRS
DEGASE,  (01)  representante  do  CRIAAD  Macaé,  (01)  representante  da
Secretaria Estadual de Saúde e (01) representante da Secretaria Municipal
de Saúde e foi marcado o próximo encontro no Centro de Referência do
Adolescente  de  Macaé  –  CRA,  onde  os  profissionais  do  CRA ficaram
responsáveis de articular  a rede do município para participar do GT. Nos
encontros do GT que ocorreram no município de Macaé  o representante
da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  não  participou  do  p rocesso  de
elaboração do Plano operativo e não compareceu nas reuniões do GT .
A equipe do CRA sensibilizou a rede de saúde mental do município e da
atenção básica e o CMDDCA – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da  Criança  e  do  Adolescente  para  a  elaboração  conjunta  do  Plano
operativo. No processo de elaboração do Plano houve articulação entre a
equipe do DEGASE e do município tendo como referência o CRA, unidade
que  já  acompanhava  os  adolescentes  em  cumprimento  de  medida
socioeducativa de semiliberdade no CRIAAD. A área técnica de Saúde do
Adolescente  e  do  Jovem,  do  Departamento  de  Ações  Programáticas
Estratégicas,  do  Ministério  da  Saúde  assessorou a  construção  do Plano
operativo. Neste processo de construção do Plano municipal a Secretaria
Estadual  de  Saúde não foi  atuante.  Porém foi  citada no Plano devido  a
corresponsabilidades  entre  os  entes  federativos  (ENTREVISTADA
Assistente Social do DEGASE) (grifo do autor).

A garantia e efetivação dos direitos previstos no art. 227 da CF/1988, e no art.

4º  do  ECA/1990,  “que  asseguram  a  proteção  e  o  bem-estar  de  crianças  e

adolescentes”, conforme Telles, “requerem recursos, e a cobertura de seus direitos

dependem  de  sua  disponibilidade”  (2011,  p.51,  Apud  SOUZA,  1998;  TELLES,

1

 Art. 8o Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas
nas  áreas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  cultura,  capacitação para  o trabalho  e  esporte,  para os
adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 
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BARROS e SUGUIHIRO, 2006). As referidas portarias indicam uma contrapartida

financeira aos municípios que implantassem o Plano Operativo de Atenção Integral a

Saúde  dos  Adolescentes  em  Conflito  com  a  Lei,  em  Cumprimento  de  Medida

Socioeducativa de Semiliberdade.

A participação solidária entre os entes federados é preponderante para que

uma  política  social  seja  executada  em  sua  integralidade.  Neste  processo,  já

observamos a ausência de um dos sujeitos envolvidos:  a Secretaria Estadual de

Saúde.

A principal dificuldade encontrada no período de mobilização e elaboração

do Plano Operativo foi a ausência mais efetiva da Secretaria Estadual de

Saúde  neste  processo.  Desta  forma  o  contato  e  aproximação  com  os

secretários  municipais  de  saúde  ficou  sob  responsabilidade  dos

profissionais de saúde dos municípios e da equipe da CSIRS. A ausência da

Secretaria  Estadual  de  Saúde dificultou a  efetivação do Plano Operativo

enquanto política pública (ENTREVISTADA Assistente Social do DEGASE). 

No município, observamos a vontade dos serviços envolvidos, em especial,

no  primeiro  momento,  CRIAAD e  CRA,  em realizar  o  fortalecimento  das  ações

voltadas para este público, a consideração da importância da criação de fluxo, da

publicização do mesmo e garantia do acesso aos adolescentes em conflito com a lei

aos  direitos  sociais.  A  partir  desta  disponibilidade  orçamentária,  constante  nas

portarias, para realização das ações pelos municípios, surgiu a perspectiva nestas

equipes e no grupo de trabalho, posteriormente, de que seria possível sensibilizar o

gestor municipal da política de saúde para aprovação da construção do mesmo em

Macaé. 

Após  a  primeira  reunião  do  grupo  de  trabalho,  ficou  acordado  que  a

representante do CRA faria a interlocução com a gestão dando ciência do processo

e solicitando autorização para dar continuidade na elaboração do Plano Municipal.

Desta forma, através da gerência de assistência em saúde – setor ao qual o CRA

está  subordinado  -  agendou-se  uma  reunião  com  o  secretário  de  saúde  e  foi

apresentada a proposta de construção do Plano. Não houve resistência da Gerência

que  facilitou  o  processo  de  apresentação  para  o  secretário.  Nas  palavras  da

assistente social responsável pelo CRA: 
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O GT acordou que apresentaríamos a proposta aos gestores, dando ênfase
na informação de que a estratégia que utilizaríamos seria organizar o fluxo
das  ações  que  já  prestávamos  aos  adolescentes  em  cumprimento  de
medida e pactuar com as instancias parceiras visando conseguir o subsidio
oferecido aos municípios que optassem pela adesão a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei sem gerar
ônus para o município. Acredito ter sido esta estratégia essencial para sua
aceitação. Conseguimos manter todos os participantes do G.T. e, a partir
deste momento, este processo de elaboração se tornou reconhecido pelos
gestores. A gerente de Assistência em Saúde nos delegou a autonomia da
construção do Plano, solicitando que quando estivesse pronto a informasse
para que a mesma viabilizasse a apresentação deste ao Secretario. Então,
na totalidade deste processo até a presente data, tivemos 3 encontros com
o secretário de saúde. O primeiro para apresentar nosso desejo em aderir a
Política  Nacional,  o  segundo  para  apresentar  o  Plano  construído  lhe
explicando a proposta e pegando sua assinatura no Plano Operativo e no
Plano de Trabalho proposto para o ano de 2015, o terceiro encontro já se
deu  com  outro  secretario  de  saúde,  no  qual  pela  ajuda  da  gerente,
facilitando nosso acesso, explicamos toda trajetória, a proposta e o Plano de
trabalho 2017. Não houve resistência. O mesmo assinou o Plano, porém, a
questão do subsídio  que o município  receberá  foi  preponderante  para  a
aceitação, visto seu discurso de racionalização e redução dos gastos em
função da crise financeira enfrentada. 

Observamos  que  o  GT  estava  interessado  em  mudar  a  realidade  dos

adolescentes, estabelecer o diálogo e ações intersetoriais. Dar visibilidade a este

público e suas necessidades. A ideia de ter investimento, mesmo que em quantia

pequena,  na  atenção  básica  era  muito  bem-vinda,  visto  o  sucateamento  das

condições de trabalho expressa na falta de materiais necessários para as ações,

mas não era o primordial do esforço da sua adesão como percebemos ter sido no

âmbito da gestão da política. Observamos prioridades diferentes, mas não opostas.

Estas  não  chegaram  a  se  conflitar.  Foram  complementares,  visto  que  para

realização  de  planos  de  ação  vinculados  a  uma  política  pública,  necessita  de

orçamento para sair da fase de elaboração.

A intencionalidade desta política  é conseguir  garantir  e expandir  direitos a

uma  parcela  da  população,  reduzir  as  sequelas  da  desigualdade  que  pauta  a

vivência da adolescência brasileira. Percebemos na fala dos atores envolvidos no

GT essa diretriz,  dos gestores percebemos um desconhecimento da temática da

socioeducação, mas que não se constituiu em um empecilho. A pergunta que ficou

sem resposta é: se não houvesse o incentivo financeiro para a adesão, o processo

teria sido diferente?
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Nesta  perspectiva,  é  importante  frisar  o  processo  histórico  e  contraditório

entre as necessidades sociais e os interesses do Estado. É na correlação destas

forças (sociedade x Estado), que as políticas sociais se constroem.

Pelo ângulo econômico, as políticas sociais assumem a função de reduzir
os custos da reprodução da força de trabalho e elevar a produtividade, bem
como manter elevado os níveis de demanda e consumo, mesmo em épocas
de  crise.  Pelo  ângulo  político,  as  políticas  sociais  são  vistas  como
mecanismos de legitimação da ordem capitalista pela via da adesão dos
trabalhadores ao sistema (COIMBRA, 1987, p.6)

Ao mesmo tempo refletem conquistas da classe trabalhadora, que pela luta e

resistência, consegue imprimir e ter reconhecida suas necessidades no âmbito do

Estado, culminando na conformação das políticas sociais.

Isto posto, cabe sinalizar que neste mesmo momento de elaboração do Plano

e sua pactuação, a própria estrutura do CRA – órgão responsável pela condução do

processo  e  política  de  saúde  destinada  ao  público  adolescente,  em  geral  –  foi

sucateada.  Em  agosto  de  2015,  esta  Unidade  perdeu  sua  sede  e  53%  dos

funcionários. Acabou sendo realocado e dividindo espaço, já precarizado, com outro

Programa (Núcleo de Saúde Mental). O que retrata o quanto a discussão travada no

Capítulo I,  sobre as diretrizes do ECA que estabelecem a primazia do segmento

criança e adolescente na elaboração e prestação de políticas públicas é primordial, e

não se concretiza  em sua integralidade na prática.  Dessa forma, no contexto da

política  pública,  o aspecto político quanto as tomadas de decisão do Estado (na

figura de seus representantes), afeta diretamente as prioridades dos investimentos e

a configuração das políticas sociais.

2.2 A formação do Grupo de Trabalho, a aprovação da s instâncias de garantia

de direitos e a intersetorialidade

Valores morais e o preconceito são entraves que obstruem ações e políticas

públicas voltadas à população adolescente, especialmente na área da saúde e, mais

ainda, para adolescentes que cometeram algum ato infracional, seja ele grave ou

não. Dessa forma, implantar uma política social que tem como norte a garantia de

direitos  para  essa  população  é  ir  contra  as  ideias  e  práticas  conservadoras  e

retrógradas. Significa avançar em termos da vivência da cidadania garantindo que
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um governo se comprometa com aquela parcela da população que se encontra nos

recôncavos mais profundos da exclusão, daqueles que ocupam o lugar,  factual e

simbólico, dos indesejáveis sociais, que se revelam nos índices de mortalidade do

país.

A saúde é um direito constitucional e o poder público tem o dever de garantir

e oferecer serviços de atendimento à saúde, por intermédio do SUS, para todo e

qualquer cidadão, em qualquer que seja sua condição, além do ECA estabelecer a

prioridade  absoluta  frente  aos  investimentos  nas  políticas  sociais  voltadas  para

crianças e adolescentes.

Porém, como afirmamos anteriormente, é notório que essa primazia não vem

sendo implementada pelos governos conforme preconiza a lei. Desse modo, coube

aos sujeitos responsáveis pela formulação e implementação dessa política de saúde

o desafio e a difícil missão de articular a rede de atendimento da saúde do município

de Macaé para “driblar” situações-problema e tentar, na medida do possível, resolver

as  adversidades  e  resistências individuais  e/ou institucionais  no que concerne o

atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nesse

sentido, a busca pelo trabalho em rede fez a diferença na articulação e integração

de  ações  entre  profissionais  de  diversos  setores  corresponsáveis,  seja  este

municipal, estadual e federal, a fim de garantir os fluxos e protocolos de atendimento

necessários.

 Foi a representante da Coordenação de Saúde Integral e Reinserção Social

do DEGASE que respondia aos anseios do grupo de trabalho municipal a partir da

interlocução com representantes do Ministério de Saúde e trazia as diretrizes do

processo a ser realizado, bem como prazos e etapas a serem realizadas. Dessa

forma, a ausência da Secretaria Estadual de Saúde foi superada no que diz respeito

a formulação do Plano. Cada sujeito participante se responsabilizou por tarefas e as

realizou. Atendendo assim a PNAISARI, uma política que trouxe a “necessidade de

aprofundar  a  discussão,  a  articulação  e  a  responsabilização  entre  os  setores  e

atores”. (FERNANDES, 2015, p.122)

No âmbito municipal, participaram do Grupo de Trabalho para implantação do

Plano  Operativo  Municipal  de  Atenção  Integral  à  Saúde  dos  Adolescentes  em

Conflito com a Lei, em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Semiliberdade
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representantes do Centro de Referência do Adolescente (CRA), Conselho Municipal

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA), Centro de Atenção

Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), Estratégia de Saúde da Família (ESF), Atenção

Básica, Consultório na Rua, Centro de Atenção Álcool e Drogas, Coordenação de

Saúde Integral e Reinserção Social do DEGASE  (CSIRS) e o Centro de Recursos

Integrados de Atendimento ao Adolescente de Macaé (CRIAAD). 

Desde sua criação até a aprovação do Plano Operativo em 21 de setembro

de  2015  pela  plenária  do  Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente do Município de Macaé, este grupo realizou 08 encontros. Suas ações

incluíram:  a)  mapeamento da rede socioassistencial  do  município  que possuísse

intersecção com o cuidado em saúde dos adolescentes em cumprimento de medida;

b)  mapeamento  da  situação  de  saúde  deste  público;  c)  elaboração  do  perfil

socioeconômico dos adolescentes, incluindo o levantamento do ato infracional,  d)

sensibilização dos gestores municipais da importância da pactuação municipal do

plano operativo; e) elaboração do plano de trabalho intersetorial; f) apresentação e

aprovação do Plano Operativo na/pela XV Conferência Municipal de Saúde.

O segundo momento deste processo compreendeu o período de setembro de

2015 até a presente (julho de 2017). Em julho de 2015, foi criado o grupo virtual

(através de rede social) para facilitar o diálogo entre os sujeitos envolvidos e o GT

efetivou 05 reuniões presenciais. O GT objetiva, além da interlocução, a articulação

das  ações  intersetoriais  e  estabelecimento  de  parcerias  com as  outras  políticas

sociais.

Desde sua elaboração, o Plano Municipal conta com dois planos de trabalho

relativos aos anos 2015 e 2017 devidamente pactuados com as instâncias municipal

e estadual (DEGASE) e enviado para reconhecimento do Ministério da Saúde. Cabe

sinalizar que o panorama do Estado do Rio de Janeiro quanto a adesão à Política

Nacional de Atenção Integral à Saúde do adolescente em Conflito com a Lei em

Regime de Internação e Internação Provisória é: dos 14 municípios do Estado do

Rio de Janeiro, que estão implantando o Plano municipal ou em vias de o fazer,

temos apenas 03 habilitados e recebendo o repasse (Belford Roxo, Nilópolis, Volta

Redonda), 02 aguardando habilitação (Macaé, Teresópolis),  02 precisam enviar  o

Plano Operativo Anual para o Ministério da Saúde visando a habilitação. E, ainda,
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outros 04 estão com o plano em construção (Cabo Frio, Campos dos Goytacazes,

Niterói e Rio de Janeiro), além do município de Nova Iguaçu que se encontra na fase

inicial de sensibilização do gestor, outros 02 não temos informações (Barra Mansa e

Nova Friburgo)2. Conforme anexo I.

A característica do Plano Operativo é a garantia de direitos, a efetivação de

ações  interdisciplinares  e  intersetorais,  além  do  estabelecimento  do  fluxo  de

atendimento municipal. Estas ações visam a promoção, prevenção e recuperação da

saúde,  inserção  nas  demais  políticas  sociais,  melhoria  da  qualidade  de  vida  e

fomento de novas expectativas e projetos de futuro nos adolescentes em conflito

com a lei em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade através da

vivência da cidadania. Pode-se observar que a equipe que elaborou o Plano o fez

pensando no adolescente inserido em um contexto familiar e comunitário, conforme

as diretrizes apontadas pelo ECA. A fala da assistente social do Consultório na Rua3

é ilustrativa desta questão:

(...) tinha meio que um roteiro que o DEGASE trouxe, meio que um roteiro
que a Monique trazia pra gente ir pensando juntos, pra preencher as ações,
o que cabia ao Estado, o que cabia ao município, quais seriam os fluxos de
atendimento, como que isso se daria. Então o projeto foi sendo construído
assim, de acordo com um roteiro, que a gente foi pensando junto; quem
seriam  os  atores  dessa  rede,  as  questões  clínicas,  quem  seriam  os
parceiros em termos de emergência e quem seriam os parceiros em termos
de atendimento ambulatorial. Como poderia se dar, como seria importante
que a ESF estivesse, porque o adolescente no CRIAAD ali na medida, ele
tem  uma família,  então  se  a  família  morasse  nessa  área  coberta  esse
cuidado diferenciado com a família […] a gente ia pensando junto na forma
da integralidade da saúde.

Além do contexto sociofamiliar e comunitário, o grande desafio posto para

o grupo é a intersetorialidade: ponto fundamental para a construção de um sistema

de garantia de direitos. O maior desafio deste período é a rearticulação dos setores

envolvidos  na  execução  do  mesmo,  visto  que  muitos  representantes  dos

equipamentos envolvidos já não integram mais o setor que representavam. Sendo

necessário  esforço  de  sensibilizar  os  novos  gestores  a  fim  de  que  enviem

representantes,  esta  ação  tem como protagonista  o equipamento CRA visto  que

2 Informação obtida junto a Coordenação de Saúde Integral e Reinserção Social - Novo DEGASE.
3 A estratégia Consultório na Rua foi  instituída pela Política Nacional de Atenção Básica e é constituída por
equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde, inclusive saúde bucal e o Nasf (Núcleo de
Apoio à Saúde da Família), à população em situação de rua em condições de vulnerabilidade com os vínculos
familiares interrompidos ou fragilizados. http://dab.saude.gov.br/portaldab/resultado.php?pesquisa=nasf 
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ficou como responsável por articular o Plano no município. Ainda se observa baixa

adesão dos equipamentos da saúde nesta fase.

Acredito que o PNAISARI tem sido sim construído não apenas para a Rede,
mas pela rede.  Num esforço que sem duvida teve grande participação e
contribuição da coordenação do CRA. E que resultou não só num plano
possível de ser implementado, mas também na efetivação dessa unidade
como a unidade referência. Claro que o trabalho em Rede não é dado, não
é natural, até porque os serviços carecem tanto de profissionais suficientes
para  o  dia-a-dia  das  unidades,  que  os  espaços  de  planejamento,
organização  e  discussão  ficam  algumas  vezes  esvaziados  ou  com  a
participação dos mesmos atores de sempre. Por isso, os profissionais que
mobilizaram a construção e agora a implantação do plano, precisam estar
sempre atentos e criando estratégias para que a rede funcione como está
previsto no projeto. (ENTREVISTADA Psicóloga do CRIAAD)

A  interface  do  plano  vem  sendo  realizada  através  do  diálogo  e  ações

parceiras entre DEGASE, política de saúde, política de Assistência Social (CREAS)

e CMDDCA. Foram priorizados o estabelecimento do fluxo de atendimento na rede

de atenção à saúde nos seus níveis básico, médio e de alta complexidade, bem

como, a necessidade de torná-lo público e reconhecido pelos diversos setores que

compõem a rede assistencial do município. Observamos que as considerações do

GT objetivam envolver as políticas de educação, cultura e esporte, além das ONGs

que prestam serviços no município na área da cultura.

Quando ocorre a interação da rede, o compartilhamento das decisões e dos

procedimentos  necessários,  possibilita  a  utilização  dos  recursos  disponíveis  e  a

construção de alternativas que viabilizem o uso dos equipamentos envolvidos no

Plano Operativo, bem como a captação de novos equipamentos.

 A intersetorialidade tem sido uma prática ainda não realizada em toda sua

plenitude  e  potencial.  A atuação  de  diversos  setores  de  uma política  social  e  a

articulação com outras políticas sociais favorece o atendimento das demandas dos

usuários de forma menos fragmentada proporcionando um maior alcance quanto a

resolução de suas necessidades, além de prevenir a sobreposição de ações que é

tão comum no universo das políticas públicas. 

Esta forma de organizar a política social, seus programas e ações visa fugir

do isolamento institucional, da segmentação dos programas e ações e a focalização

excludente  por  vezes  provocada  pela  setorialização  das  políticas.  Organizar  a

política  de  saúde,  como  exemplo,  através  da  atenção  básica,  média  e  alta
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complexidade e fazer que tenha um fluir das ações que se propõem solidárias e

complementares é um processo difícil, contínuo e desafiador.

Observamos  como  proposta  principal  do  Plano  conseguir  estabelecer  a

intersetorialidade. Os profissionais,  num contexto em que a intersetorialidade não

está  estabelecida,  tendem  a  lançar  mão  do  seu  conhecimento  e  capacidade

individual de articulação com as instituições e políticas, para realizar as ações em

conjunto  e  satisfazer  minimamente  as  necessidades  da  população.  É  com essa

política do “jeitinho” que se deseja romper estabelecendo acesso às políticas sociais

como um direito reconhecido pelo Estado e sociedade.

Fundamental para identificar o adolescente em conflito com a lei enquanto um

ser  em  desenvolvimento  e  sujeito  de  direitos  é  o  princípio  da  incompletude

institucional.  Este está diretamente relacionado a intersetorialidade e garante, em

efeitos práticos, o rompimento com a velha prática de institucionalização tão bem

vista  pelas  forças  sociais  conservadoras  e  punitivas  da  sociedade.  O  SINASE

caracteriza a incompletude institucional, tendo por base o artigo 86 do ECA, como a

“utilização do máximo possível  de serviços na comunidade, responsabilizando as

políticas setoriais no atendimento aos adolescentes”. (BRASIL, 2006, p.29).

A elaboração do Plano operativo municipal reafirma as responsabilidades do
Estado, município e do socioeducativo na assistência e cuidado à saúde dos
adolescentes  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  e  aponta  as
principais  demandas  de  saúde  dos  adolescentes.  O  objetivo  do  plano  e
facilitar o acesso e cuidado de saúde dos adolescentes na perspectiva que
a privação de liberdade  e o cumprimento da  medida socioeducativa  não
anula a condição do adolescente como pessoa em desenvolvimento e seu
direita  à  saúde.  O  fortalecimento  da  intersetorialidade  justifica-se  pelo
princípio da incompletude institucional  prevista no SINASE na direção de
buscar a construção de um trabalho em rede entre as diferentes políticas
públicas  voltadas  para  o  adolescente.  Na  prática  as  ações  intersetorias
foram constituídas a partir do comprometimento do profissional na garantia
do acompanhamento de saúde para o adolescente. Onde os profissionais
das diferentes políticas públicas dialogaram para a construção e efetivação
do Plano Municipal. (ENTREVISTADA Assistente Social do DEGASE)

A efetiva garantia dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativas, só será possível a partir do processo de inserção deste público no

universo da vivência da cidadania e, esta se operacionaliza na formação da rede

integrada  de  atendimento  nos  diversos  âmbitos  das  políticas  sociais  (educação,

trabalho, esporte, lazer,  cultura). De outro modo não será assegurada a proteção

integral a este público. 
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Uma  das  estratégias  utilizadas  pelo  GT  foi  oficializar  via  instâncias

democráticas o desejo coletivo pela sua realização e provocar o tensionamento do

governo a assumir o compromisso com a implantação deste como política pública.

Quanto às esferas de participação e controle social, o Plano teve participação

de  representante  do  Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e

Adolescentes  em  sua  elaboração,  apresentação  do  plano  em  sua  plenária  e

aprovação  pela  mesma,  e  permanece  com  a  representação  na  fase  de

implementação atual. O Plano também foi submetido à plenária da XV Conferência

Municipal de Saúde e aprovado após um intenso debate. 

O Plano no CMDDCA percorreu um caminho diverso do que na Conferência
Municipal de Saúde. No primeiro, o CMDDCA se deu como parte integrante
do processo, se fazendo representado nos encontros do grupo de trabalho.
O andamento, objetivos e os processos realizados eram socializados nas
reuniões  do  CMDDCA.  A  apresentação  e  aprovação  do  Plano  à  esta
plenária se deu com tranquilidade, uma vez que foi por um longo período
trabalhada a importância de sua construção e o significado que traria no que
tange a garantia de direitos aos adolescentes em cumprimento da medida
socioeducativa.  Já  na  Plenária  da  Conferência  de  Saúde,  houve  a
necessidade de defender a proposição, visto que a proposta foi rejeitada em
sua  primeira  votação.  Neste  espaço,  foi  preciso  sinalizar  que  deixar  de
aderir ao Plano significaria perda de subsídios federais para efetuar ações
que  por  obrigação  o  município  teria  que  realizar.  (ENTREVISTADA
Assistente Social do CRA)

O  envolvimento  dos  espaços  deliberativos  e  que  exercem  controle  social

pressupõe a garantia do princípio democrático de participação popular nas esferas

de  avaliação,  proposição  e  controle  das  políticas  públicas.  Estes  espaços

configuram-se como “canais de participação da sociedade civil,  na coisa pública,

rumo a constituição de esferas públicas democráticas” (RAICHELIS, 2009, p.78). 

Estes espaços configuram-se como instrumentos viabilizadores de direitos e

políticas sociais. De acordo com Behring e Boschetti (2011, p. 178), a concepção de

controle democrático, ou controle social, expresso na

Constituição de 1988 e o início da experiência dos conselhos de políticas
públicas e de defesa de direitos no Brasil, foram grandes inovações políticas
e institucionais no formato das políticas públicas brasileiras, nas quais se
vislumbrava  uma  perspectiva  nítida  de  reforma,  num  país  em  que  a
democracia sempre foi mais exceção do que regra.

Assim,  a  constituição  dos  Conselhos  trouxe  grandes  potencialidades  de

negociações de propostas e ações a fim de beneficiar o maior número de pessoas
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possível, visando ao aprofundamento da democracia. Porém, há dificuldades para a

realização dos mecanismos da participação e cumprimento de seu papel de modo

efetivo  e  eficaz.  Ainda,  a  Constituição  de  1988,  promove  a  transparência  na

deliberação das ações, democratiza o sistema decisório, permite maior expressão e

visibilidade  das  demandas  sociais  e,  também,  a  sociedade  adquire  espaços

amparados  por  lei  para  sua  manifestação,  atingindo  as  esferas  estatais  e  a

possibilidade  de  ampliar  direitos  e  também  de  defendê-los.  (BEHRING  e

BOSCHETTI 2011, p.178)

A  materialização  do  controle  social,  como  instrumento  de  fiscalização  e

participação, se realiza também nas nossas escolhas quando do processo eleitoral.

Behring e Boschetti (Idem) falam da autonomia que damos “àqueles que decidem”,

numa outorga perigosa, pois que a população está aceitando ser representada por

aquele indivíduo. Mas será que a sociedade não está cedendo poderes demais?

Por fim, o controle social,  como instrumento de fiscalização e participação,

pode  contar  com alguns  mecanismos  de  controle,  tais  como:  ministério  público,

conselhos  municipais,  estaduais  e  federais,  fiscalização  de  órgãos  públicos,

imprensa. As manifestações populares ocorrem, com suas limitações, muitas vezes

restritas às lideranças locais e as reivindicações pontuais, mas pode-se dizer que

houve avanços e retrocessos nesse processo. (idem, p.184)

Observamos  que  a  experiência  do  Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente em Macaé é esvaziada de representantes adolescentes e

suas famílias, o que sinaliza importância do GT em efetivar a mobilização destes

segmentos em ocupar os espaços de controle e participação social.

Enfim, uma vez pronto o Plano, colocá-lo em prática seria outro desafio. As

dificuldades  encontradas  são  enormes diante  da  negação  de  direitos  quanto  ao

estabelecimento  das  diretrizes  que  garantam  a  atenção  integral  em  saúde  dos

adolescentes em conflito  com a lei  e enfrentamento da atual  onda que  clama a

redução da maioridade penal e seus agravos4. 

Este,  dentro  do  quadro  de  retração  de  direitos  sociais,  figura  como  um

instrumento  estratégico  na  luta  para  a  construção  de  uma  politica  intersetorial

voltada a diminuir as mazelas resultantes da “questão social” e pode se constituir,

4 Ver PEC 33/2012 disponível no site https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106330/pdf
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dependendo  da  correlação  de  forças  e  direcionamento  dado  pelos  sujeitos

envolvidos, num instrumento de tensionamento das relações de poder vigentes e

construção coletiva de um novo olhar sobre a socioeducação, a juventude e o ECA.

2.3 - A PROPOSTA: A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA SOCI AL

Realizamos a  análise  do  Plano  buscando  identificar  quais  os  princípios  e

diretrizes  presentes  no  mesmo.  Notamos  que  este  incorporou  os  principais

elementos constantes nos marcos legais que constituem a cidadania infantojuvenil

expressos  na  Constituição  Federal  de  1988,  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente  (Lei  Nº  8.069/90),  na  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  (Lei  Nº

8.142/90), na Lei Orgânica da Saúde (Lei Nº 8.080/90), na Lei Nº 12.594/2012 que

institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), no Decreto Nº

02/2006 que instituiu a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do SINASE.5 

Elencamos agora aqueles que estão presentes no Plano e que consideramos

preponderantes  para  execução  das  ações  propostas  dentro  da  perspectiva  de

mudanças de paradigmas quanto à socioeducação no que se refere à concretização

do paradigma da Proteção Integral prevista no ECA. Dos princípios: 

� Prioridade absoluta;

� Dignidade humana;

� Municipalização;

� Universalidade, equidade e integralidade de atenção à saúde;

� Garantia da convivência familiar e comunitária6.

Quanto às diretrizes:

a) Constituição de um sistema de garantia de direitos em rede através de

ações intersetoriais, configurando políticas públicas, estruturais e não contingenciais;

b) Participação solidária das esferas municipais, estaduais e federal;

5 Informações obtidas a partir do Plano Operativo Municipal de 2015.
6 Informações obtidas da Portaria n°1082 de 2014, art. 8°, seção III, da Organização, pag.3
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c) Interface  com  os  órgãos  de  defesa  dos  direitos  das  crianças  e

adolescentes;

d) Os direitos à vida e à saúde como direitos fundamentais;7

A concretização de ações, através de políticas públicas e sociais que tenham

como pilares o sistema de garantia de direitos, é o passo inicial para se incluir os

adolescentes que infracionaram na vivência da cidadania. Através de sua inclusão

em políticas protetivas da infância e juventude que, para além do ato infracional, é

possível  enxergar  um ser  em desenvolvimento  e  rompendo com o  viés  punitivo

contribuir para a reelaboração de seus projetos de vida e trajetórias. Aderir a um

Plano  que  incorpora  tal  perspectiva  é  delimitar  a  vontade  política  dos  sujeitos

envolvidos em concretizar a Proteção Integral. O desafio que o Grupo de Trabalho

enfrenta nesta ótica é implementar ações que de fato possibilitem o acesso a direitos

sociais e abra um novo leque de escolhas no público atendido. A estrutura do Plano

constando o acesso a direitos sociais, o fomento do pensamento crítico através da

dimensão reflexiva do trabalho educativo, fomenta essa ampliação.

 O Plano é orientado por 3 eixos operativos delimitados pela Portaria n° 1082

de  23  de  maio  de  2014:   “a)  promoção  de  saúde  e  prevenção  de  agravos;  b)

assistência e reabilitação da saúde e, c) educação permanente” (art. 8°)8. No plano

Operativo constam sete linhas de ação, das quais se desdobrarão ações, metas e

sujeitos  envolvidos  na  realização  das  mesmas.  As  linhas  de  ação  são:  1)

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento físico e psicossocial; 2) saúde

sexual e reprodutiva; 3) saúde bucal; 4) saúde mental e prevenção ao uso de álcool

e outras drogas; 5) prevenção e controle de agravos; 6) educação em saúde e 7)

direitos  humanos,  promoção  de  cultura  de  paz,  prevenção  de  violências  e

assistências às vítimas.

O Plano Operativo tem o caráter de ser uma política permanente, tendo suas

ações avaliadas e reelaboradas anualmente. Prima pelo princípio da universalidade,

apesar  de  estar  restrito  ao  regime  de  semiliberdade,  estabelece  ações  para  a

integralidade dos adolescentes que se encontram nesta medida, excluindo qualquer

condicionalidade para sua inserção. É norteado pelo Plano de Ação que é construído

7 Informações obtidas a partir do Plano Operativo Municipal de 2015.
8 Informações obtidas a partir do Plano Operativo Municipal de 2015.
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anualmente.  Porém,  sua  realização  é  avaliada,  mensal  ou  bimestralmente,  pelo

grupo de trabalho instituído que elenca as problemáticas enfrentadas, bem como

realiza  o  planejamento  estratégico  de  acordo  com as  necessidades  postas  pela

realidade e pela previsão do plano de trabalho anual. O GT está trabalhando ainda

com o plano de trabalho constituído em 2015 e reeditado em 2017 em função de não

terem realizado  todas  as  ações  previstas,  conforme  decisão,  acordada  pelo  GT

através de rede social.

Realizamos, agora, o esforço de implementar as ações previstas no Plano
de  ação  obedecendo  a  dimensão  da  intersetorialidade.  Este  tem  sido  o
maior desafio. O Plano de ação 2015, através de decisão coletiva do GT, foi
reeditado para 2017,  visto que as ações planejadas em 2015 não foram
realizadas  em  sua  íntegra,  além  de  aquelas  que  foram  implementadas
apresentarem  a  necessidade  de  se  constituírem  em  ações  contínuas.
(ENTREVISTADA Assistente Social do CRA)

As  linhas  de  ação  vêm  sendo  implementadas.  Algumas  destas  já  se

estabelecem como rotina, com fluxo delimitado, garantidas para os adolescentes em

cumprimento de  medida de semiliberdade.  Outras  ainda carecem de  uma maior

interlocução da rede para que o acesso seja efetivamente realizado. Observamos

que  a  linha  de  cuidados  voltados  para  a  saúde  mental  é  um  entrave  na  rede

assistencial municipal como um todo, o que reflete a dificuldade de garanti-la em sua

plenitude para os adolescentes. Estes realizam acompanhamento semanal através

de grupo socioeducativo com o serviço social e psicologia no CRA, atendimentos

individualizados  para  casos  com maior  necessidade  com a  psicologia  e  serviço

social,  além  do  atendimento  clínico  como  rotina  através  do  CRA e  da  Unidade

Básica de Saúde do Maringá. Além de acesso no CRA, às demais especialidades:

enfermagem,  dermatologia,  nutrição,  fisioterapia,  fonoaudiologia  quando  há

necessidade. O atendimento odontológico também já possui fluxo delimitado dando

acesso a estes aos tratamentos odontológicos em unidade específica e com acesso

garantido. 

 Participam  de  grupo  no  CAPSad  quando  se  trata  do  uso  prejudicial  de

sustâncias  psicoativas.  Mas  quando  a  demanda  está  relacionada  a  transtornos

mentais a dificuldade no atendimento é maior em função da precarização da rede

em atender essa demanda. O CRA tinha parceria com o Núcleo de Saúde Mental

para acompanhamento conjunto de casos que envolvesse transtornos mentais. Mas,
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atualmente,  a  parceria  não  vem  se  realizando  em  função  da  rede  estar  sem

profissional psiquiatra infantojuvenil. Desta forma, os transtornos mais severos são

encaminhados para o CAPSi (setor específico para recebê-los) que também sofre

com a precarização e o restante da demanda é direcionado ao PAM Aeroporto que

fica  responsável  pelos  casos  de  emergência  em saúde  mental.  Porém,  há  uma

grande parcela  dos adolescentes que não está localizada no rol  dos transtornos

mentais severos, nem nas emergências psiquiátricas.

O fluxo de acesso à saúde em seus graus de complexidade ficou mais claro

para os profissionais do CRIAAD a partir do Plano. Alguns dispositivos da atenção

secundária já garantem o acesso aos serviços prestados aos adolescentes, outros

ainda  carecem  serem  sensibilizados.  A  atenção  terciária,  basicamente,  as

emergências e hospital geral não imprimem restrição ao atendimento.

Nós  estamos  com  esse  processo  em  andamento.  Algumas  ações  com
estratégias já definidas e efetivamente ocorrendo, como atendimento clínico
para  todos  os  adolescentes  com  medida  de  semiliberdade,  atendimento
odontológico  e  exames  básicos  (sangue  e  RX).  Outras  ações  em
andamento,  como  rodas  de  conversa,  grupos  de  reflexão  sobre  temas
diversos em saúde,  sendo organizados em parceria com os setores que
compõem a rede. Mas outras ações requerem ainda esforço coletivo para
efetivação do fluxo, como o atendimento urológico e de saúde mental, que
como já disse antes, tem sido oferecido pelo esforço de alguns profissionais
em contribuir e não garantido, como é nosso desejo, como política pública.
(ENTREVISTADA Psicóloga do CRIAAD)

O princípio da universalidade, a continuidade das ações e avaliação constante

das  prioridades  consideramos  serem  dimensões  preponderantes  para  que  se

constitua  uma  política  eficaz  de  forma  a  atender  a  demanda  deste  público.

Acompanhar a execução de programas, planos e afins, identificar os problemas no

processo de implementação implica coletar dados, que se materializam na forma de

cadastros ou registros de naturezas distintas (inscrições, ações executadas, metas

físicas  e  financeiras,  resultados  apresentados,  etc.).  Portanto,  ao  dispor  de

indicadores  de  acompanhamento  organizados  em sistemas  estruturados,  tornam

variáveis estratégicas à avaliação desse processo, além de dispor de instrumental

que permita introduzir ajustes para adequar metas originalmente propostas, a fim de

rever procedimentos de execução, mobilizar novos recursos ou redirecionar recursos

alocados, bem como utilizar outros mecanismos que possam vir a contribuir para a
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ampliação, a eficácia e a eficiência de políticas ou programas públicos (TEIXEIRA,

2001).

Talvez esse seja o maior entrave a ser enfrentado na realização desta política,

a realidade municipal retrata equipamentos sucateados, com falta de profissionais e

infraestrutura. A alimentação dos dados, análise dos mesmos ainda não está sendo

realizada  porque  o  responsável  por  esta  tarefa  é  o  CRA e  o  mesmo  teve  sua

estrutura e quadro de profissionais significativamente precarizados. 

As ações previstas  no  Plano  operativo  foram efetivadas  parcialmente.  O
CRA de Macaé é o articulador e operacionalizador das principais ações de
saúde para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no
CRIAAD e  a  fragmentação da equipe  de  saúde  do  CRA pela  secretaria
municipal  de saúde de Macaé e o afastamento da equipe da CSIRS do
monitoramento  das  ações  dificultaram  sua  efetivação.  (ENTREVISTADA
Assistente Social do DEGASE)

Desta forma, do ponto de vista político, é importante que analisemos o papel

do Estado em sua relação com os interesses das classes sociais. Identificar suas

prioridades,  seus  investimentos  nos  possibilita  apreender  a  quais  interesses  o

mesmo vem respondendo. É através das ações do Estado que se pode implantar

políticas  estruturantes  e  universais  com  caráter  permanente  que  possibilitem

responder às necessidades sociais. Dimensão que se faz imprescindível visto nossa

cultura  embebida  de  autoritarismo  e  políticas  vindas  pelo  “alto”  de  forma

setorializada  e  excludente.  Percebe-se,  assim,  que  não  há  uma neutralidade  no

Estado dado seu caráter classista perceptível pela hegemonia dos interesses das

classes dirigentes em suas diretrizes econômicas, sociais e políticas. Porém, ao ser

também um espaço de luta, abarca interesses estruturalmente opostos, abrindo a

possibilidade  de  efetivar  ações  que  neguem a  hegemonia  da  classe  dirigente  e

atenda a necessidade da classe trabalhadora.

Nesta  relação  Estado/políticas  públicas,  o  Estado  Brasileiro  tem  se

caracterizado como “bipolar”. Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal de

1988 ainda garante que os investimentos sociais são sim dever do Estado, o ideário

neoliberal tenta impor o Estado mínimo, no qual tais investimentos não prevalecem,

não têm vez.

Neste período de implementação do Plano, o GT vem identificando os sujeitos

coletivos que fornecem apoio ou resistência no processo de implantação do Plano.
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Observando resistências individuais e institucionais em atender ao adolescente em

cumprimento  de  medida  socioeducativa  traçam  suas  estratégias  e,  à  quem

direcionar a ação. 

É  uma luta,  com  clara  dimensão  política.  Estamos  numa correlação  de
forças com o intuito de fazer com que o Estado implemente uma política que
garanta a ampliação de direitos a uma determinada parcela da sociedade.
Mais difícil ainda se torna essa correlação de forças quando a valoração da
sociedade sobre os adolescentes em conflito com a lei os coloca em lugar
subalterno, passível de aprisionamento e extermínio. O momento atual, é de
clamor  pela  redução da maioridade  e retrocesso na garantia  de  direitos.
(ENTREVISTADA Assistente Social do CRA)

Constam no Plano propostas de formação continuada para a rede municipal e

o GT traz como prioridade a realização de eventos com temas como: redução da

maioridade penal; uso e abuso de drogas e as internações compulsórias, além da

apresentação do Plano e a discussão da socioeducação. Visto que observam que o

conservadorismo e a lógica punitiva estão avançando nos espaços de elaboração

das leis, visto que o ideário da Doutrina da Situação Irregular ainda está presente

nos operadores do direito,  bem como identificam que o impacto do pensamento

conservador na rede de atendimento municipal se estabelece como entrave no que

tange a construir a perspectiva de que o adolescente autor de ato infracional não

perde sua condição de ser em desenvolvimento, nem sujeito de direitos em função

de seu ato. 

A  Perspectiva  conservadora  mostra-se  presente  em  discursos  velados  e

abertos dos profissionais que compõem a rede, inclusive, nas funções de gestão.

Sendo assim, há a necessidade do envolvimento do judiciário, gestores, os agentes

e técnicos do CRIAAD nesses espaços de discussão, conforme foi colocado em

reunião deste GT.9 

No CRA, enquanto estagiária, participamos de inúmeras reuniões de equipe,

que  discutiam  abertamente:  situação  em  que  funcionário  escondia  a  bolsa  ou

mandava outro esconder por ter na Unidade adolescente “do CRIAAD”, funcionário

que solicitou sair do atendimento a este público por não estar “à vontade”. 

No GT, ouvimos,  por  diversas  vezes,  o quanto  decisões do judiciário  sem

interlocução com a rede de atendimento prejudicavam a proposta de atendimento do

adolescente em uso prejudicial de substâncias dentro das diretrizes da convivência

9 Esta discente participou de todas as reuniões do GT e está inserida no grupo virtual do GT
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familiar  e  comunitária  e  impunham  internações  compulsórias  em  comunidades

terapêuticas.

Estamos  planejando  eventos,  que  se  pretende  dar  caráter  de  formação
continuada, para a rede com o intuito  de discutir  a socioeducação. Ainda
não se tem a forma definida,  mas já se levantou a possibilidade de ser
através de filmes, seminários e etc. A parceria com a UFF/PURO através do
curso de serviço social é uma possibilidade real para concretizar essa ação.
Queremos dar visibilidade ao Plano Operativo, fazer com que ele saia do
papel, discutir criticamente a realidade dos adolescentes em cumprimento
de medida e sua condição de sujeito de direitos, além de fomentar formação
para a rede visando enfrentar o Paradigma da Situação Irregular com sua
dimensão punitiva tão presente nas práticas dos dispositivos das políticas
públicas  e  no  ideário  da  sociedade.  É  uma  tarefa  grande  em  tempos
neoliberais. (ENTREVISTADA Assistente Social do CRA)

Quanto ao aspecto do financiamento, é importante sinalizar que ele é um dos

indicativos da possibilidade de realização ou não de uma política e a prioridade que

recebe frente aos governos. A pactuação que estudamos está vinculada ao repasse

de verba federal aos municípios a partir das ações prestadas em âmbito municipal.

O município de Macaé ainda não recebeu nenhuma quantia, visto que em 2015 não

houve  tempo  hábil  de  entrega  do  Plano  de  Trabalho  pelo  GT a  fim  de  que  o

município  fosse  habilitado  para  recebimento.  Em  2016,  as  novas  habilitações

ficaram suspensas  em função  da  crise  financeira  e  política.  Em julho  de  2017,

Macaé realizará sua primeira alimentação de dados na plataforma, já está com o

plano de trabalho em análise no Ministério da Saúde e aguarda o repasse.

Desde 2016, o município realiza as ações do Plano como rotina institucional

sem  atrelar  o  desempenho  destas  ao  repasse  de  verbas.  O  GT entende  que,

independente de financiamento, o acesso a direitos sociais para esse público tem

que ser garantido. Entretanto, o financiamento auxiliará na realização das ações, em

especial  as  socioeducativas,  uma  vez  que  poderão  adquirir  equipamentos  e

materiais, mesmo tendo o financiamento um valor pequeno. 

Uma questão delicada, apontada pelo grupo, é a falta de conhecimento que

possuem quanto a orçamento. Entendendo que, uma vez realizado o repasse, será

um desafio  gastar  o  dinheiro  adequadamente.  Entender de orçamento,  gasto  de

dinheiro  público,  prestação  de  contas  é  um  aspecto  que  falta  na  formação

profissional deles. 
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Já solicitamos cursos sobre orçamento público ao gestor da saúde. Alguns
já realizaram aproximações iniciais neste âmbito, porém, é importante um
conhecimento mais aprofundado. Historicamente, no município, vivemos um
grande  paradoxo:  alguns  programas  recebem  verba,  possuem
necessidades tamanhas e não conseguem executar o dinheiro. Monta-se o
processo,  mas  este  não  anda.  Acredito  que  se  possuirmos  um
conhecimento  mais  aprofundado  poderemos  exercer  um  controle  mais
contundente. (ENTREVISTADA Assistente Social do CRA) 

O orçamento público consiste num mecanismo de “previsão de arrecadação e

gasto  dos  recursos  públicos”  que  serão  aplicados  na  “implantação  de  políticas

públicas”, tais como: “saúde, educação, desenvolvimento urbano e rural, etc”. Estes

recursos “vêm dos impostos,  taxas  e  contribuições cobrados à população”  pelos

entes federados. O planejamento desses recursos se realiza através de “três Leis de

iniciativa do Executivo” e que serão aprovadas pelo “Legislativo”, quais sejam: Lei do

Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária

Anual (LOA)10. 

O que se observa, como aponta Behring (2011, p.174), é que o fundo público

ocupa um papel de grande importância na articulação das políticas sociais e também

na associação com a reprodução do capital. Assim, o papel do fundo público em

relação a reprodução da força de trabalho e gastos sociais, é uma questão estrutural

própria  do  capitalismo.  Para  Salvador  (2010),  o  fundo público  é  o  socorrista  de

“instituições financeiras falidas”, prejudicando a expansão dos direitos sociais.

Com isso, ocorre na sociedade também uma disputa por recursos do fundo
público no âmbito do orçamento estatal. O orçamento público é um espaço
de luta política, onde as diferentes forças da sociedade buscam inserir seus
interesses. Na sua dimensão política, o orçamento pode ser visto como uma
arena de disputa  ou um espaço de luta (ou cooperação)  entre os vários
interesses  que  gravitam  em  torno  do sistema político  (SALVADOR apud
Inesc, 2006).

A questão  do  financiamento,  da  solidariedade  na  execução  desta  política

entre os entes federados é um dos elementos que o GT terá que enfrentar, visto que

não se implementa política social sem seu custeio. O repasse do governo federal

figurará como um incentivo aos municípios. Cabe aos mesmos a realização do Plano

atrelado à sua política de saúde. A análise do financiamento e gasto no âmbito das

políticas sociais é preponderante para observar o alcance que uma política poderá

realizar, além da manutenção da mesma. 

10 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Seção II – DOS ORÇAMENTOS
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2.4 A participação do adolescente em conflito com a  lei  – protagonismo ou

interdição?

Falar  de  protagonismo  infantojuvenil  envolve  um  longo  debate  sobre  a

formação sócio-histórica deste lugar. Não resgataremos aqui o debate travado sobre

infância  e  adolescência  e  políticas  públicas  realizado  no  primeiro  capítulo  deste

trabalho, mas apontamos que ainda a sociedade em seus valores morais atribui ao

público  infantojuvenil  um  aspecto  de  subalternidade,  de  menor  valia,  em  sua

capacidade  política  de  análise  e  tomada  de  decisão.  O  rompimento  com  a

subalternidade ainda é muito embrionário, frente a toda potência que este segmento

possui,  bastando  observar  as  suas  organizações  políticas  e  a  radicalidade

fomentada pela juventude. 

No que tange aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, o

desafio é ainda maior em função de uma série de fatores, como: o processo histórico

de negação da cidadania  em que muitos estão inseridos,  o extermínio  que vem

assolando  este  público  seja  pelo  Estado,  seja  pelo  poder  paralelo,  além  da

construção social da imagem do adolescente em conflito com a lei como réprobos.

Há  a  dificuldade  “logística”  do  adolescente  circular  na  cidade,  (...)
Dificuldades essas que caracterizam-se basicamente pela identificação com
a facção que domina o trafico de drogas no bairro em que reside e que
dividem a cidade. (ENTREVISTADA Psicóloga do CRIAAD)

Segundo o professor da UFF (Campus de Rio das Ostras), Bruno Teixeira, em

oficina intitulada “Violência letal e Estado Penal”, realizada para os profissionais do

CRA em maio de 2017,  “os homicídios,  em 2012,  corresponderam a 36,5% das

causas  de  morte  dos  adolescentes  no  país,  enquanto  para  a  população  total

corresponderam  a  4,8%”.  No  município  de  Macaé,  os  dados  não  são  menos

assustadores. Segundo o DIAD, em dados reais atualizados em 27 de julho de 2017,

entre  os  anos  de  2014  a  2016  houve  71  mortes  por  causas  externas  entre

adolescentes com idades  entre  10 a  19 anos.  Sendo que 49 destas,  foram em

decorrência  de  “agressão”  e  3  constam  como  causa  “intervenções  legais  e

operações de guerra”.  No grupo de 15 a  19 anos,  as agressões e intervenções

legais  e  operações  de  guerra  figuram como maioria  absoluta  (77,4%).  Números
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muito elevados para uma cidade que possui uma população estimada em 2016 em

239.471 habitantes, conforme dados do IBGE. 

Conclui-se, assim, que a exclusão não é retratada apenas pelo número de

óbitos  -  parte  concreta  desse  processo  -  mas  soma-se  a  formação  de  uma

subjetividade:

Entre  a  repressão  e  a  tutela,  parece  não  haver  lugar  reconhecível  e
reconhecido  para  todos  os  que  vivem  a  violência  cotidiana  do  emprego
instável, do salário insuficiente e da moradia precária. E isso significa dizer
que a experiência da pobreza é algo mais do que as dificuldades objetivas
da sobrevivência cotidiana. É também a experiência de uma sociedade que
os coloca na condição de párias social (TELLES, 1990 apud YASBEK, 2006,
p.62).

A  inserção  de  classe  é  fator  preponderante  quando  analisamos  este

fenômeno. De acordo com o Plano Operativo, a distribuição de renda das famílias

dos adolescentes atendidos pelo CRIAAD no ano de 2013 figurava:  43% tinham

rendimentos de 01 a 02 salários mínimos, 6% de 3 a 4 salários mínimos e 51%

tinham renda desconhecida.

Essa  experiência  de  negação  da  cidadania  a  que  expressiva  parcela  dos

adolescentes  brasileiros  estão  submetidos  traz  como  pano  de  fundo  “a

desqualificação  dos  pobres  por  suas  crenças,  seu  modo de  expressar-se  e  seu

comportamento social, sinais das ”qualidades negativas” e indesejáveis que lhes são

conferidas por sua procedência de classe” (YASBEK, 2006, p.62). Neste sentido, a

autora sinaliza que as condições materiais e espirituais “vão gerando (...) lentamente

uma imagem de si  mesmo que se constrói  numa longa trajetória  de exclusão e

resistência”. 

A ideia de desqualificação, o sentimento de não pertencimento que vão se

forjando pelos processos excludentes, incidem diretamente na participação destes

adolescentes em espaços deliberativos. O que pode ser percebido no processo de

elaboração e implementação do Plano que ora analisamos. Quanto ao Plano temos

dois momentos: 

Durante  os  encontros  descentralizados  de  saúde  nos  municípios  houve
oficinas em formato de grupos focais com os adolescentes em cumprimento
de  medida  socioeducativa  para  apresentar  a  PNAISARI  e  para  o
levantamento  das  demandas  e  necessidades  de  saúde  dos/as
adolescentes.  Porém nos GT para a elaboração do Plano Municipal  não



60
houve a participação dos adolescentes. (ENTREVISTADA Assistente Social
do DEGASE)

O GT em maio de 2016, conforme consta em livro  ATA do CRA, iniciou a

discussão da importância de ter a representatividade dos adolescentes no GT. A

representante do CRA relatou que através das oficinas socioeducativas oferecidas a

eles, identificaram uma liderança e que iniciaram abordagem quanto a participação

do mesmo no grupo de trabalho do Plano. 

Infelizmente, não foi possível a participação do adolescente, visto que ele foi
assassinado,  quando  cumpria  a liberdade assistida.  Nos pegamos tendo
falas absurdas como: “por favor,  se mantenham vivos até nosso próximo
encontro”. É uma realidade de perdas que nos deparamos cotidianamente,
apesar, de toda riqueza que o trabalho com a socioeducação nos traz. Esse
Plano fala muito às nossas esperanças de uma realidade mais humanizada
para  que  as  trajetórias  não  retratem  a  banalização  da  vida.
(ENTREVISTADA Assistente Social do CRA)

Desta forma, as dimensões material e espiritual - da vida social e de cada

adolescente - são afetadas. Destacamos a urgência da concretização do Paradigma

da Proteção Integral para que haja mudanças sociais que abarquem o fomento aos

adolescentes  em  conflito  com  a  lei  em  se  perceberem  pertencentes  a  uma

sociedade em outras condições que não sejam marcadas pela subalternidade. Nesta

direção, o SINASE se constitui num importante instrumento de garantia de direitos

fundamentais para esta população adolescente. E, nos municípios, a implantação do

Plano  Operativo  oferece  a  base  de  concretização  de  um  sistema  em  rede  de

garantias, conforme preconizado pelo SINASE. 

Porém, a hegemonia do neoliberalismo, o sucateamento das políticas sociais,

e  a  regressão  da  garantia  de  direitos  também  se  constituem  em  fatores  que

fragilizam a  realização  do  SINASE,  bem como do ECA,  visto  que  a  política  de

atendimento  infantojuvenil  demanda  a  integralidade  das  políticas  sociais  e  sua

interação. 

Enfim,  há  um  longo  caminho  a  se  trilhar  na  mudança  da  condição  de

negligência e violação de direitos que crianças e adolescentes são submetidos em

nosso país; quando um adolescente chega a situação de estar em conflito com a lei

é  a  sinalização  social  que  não  se  trata  apenas  de  uma trajetória  individual,  de

singularidade das suas escolhas,  mas um alerta de que nosso sistema protetivo

ainda é incipiente, e que aquele que se encontra nesta condição deveria ser alvo do
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sistema  de  proteção,  apesar  de  ter  sido  tratado  ao  longo  da  história  como  a

“clientela” natural do sistema penal.

Cabe ainda sinalizar, notadamente, que não é aleatória a não participação de

representantes dos adolescentes e de suas famílias no processo de construção do

Plano  Operativo  em tempos  em que  o  ECA resiste  a  duros  ataques,  que  seus

princípios e diretrizes ainda não foram introjetados hegemonicamente nas ideias,

práticas e relações de nossa sociedade. Entende-se que o Plano Operativo pode ser

uma importante ferramenta para renovação do sistema socioeducativo.

Apesar desses entraves, é possível perceber o quanto os atendimentos e
acompanhamento  trazem  de  potência  de  vida  para  o  ambiente
socioeducativo, como o cuidado com a saúde torna-se um aliado na reflexão
sobre outras questões da vida do adolescente. Para além da preocupação
com a saúde  física do  próprio  corpo,  ter  acesso a médicos,  dentistas  e
exames possibilita o cuidar e se sentir cuidado, o circular pela cidade como
experiência de troca e encontros bons e ruins. E assim servem de material
rico para o acompanhamento socioeducativo da equipe técnica do CRIAAD.
(ENTREVISTADA Psicóloga do CRIAAD)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando  da  proposição  desta  pesquisa,  sabíamos  das  dificuldades  que

enfrentaríamos, por conhecermos sobre socioeducação apenas o que vivenciáramos

no CRA durante o estágio, nada fora dali. Também não imaginávamos quão difícil

seria implantar um Plano que, a princípio, parecia simples de se concretizar, posto

que muitas das ações planejadas já eram executadas, ao menos pelo CRA. Mas ao

longo do trabalho fomos percebendo que as parcerias eram frágeis,  visto  que a

participação e o ânimo das reuniões do GT se enfraqueciam a cada novo encontro.

Talvez  pelas  dificuldades  em  oferecer  os  serviços  propostos,  pelo  rodízio  de

profissionais  e  pela  necessidade  de  apresentar  e  reapresentar  o  Plano  a  cada

reunião. 

Então,  neste  trabalho  buscamos  realizar  um  resgate  histórico  sobre  as

transformações ocorridas desde o Código de Menores até o ECA, dando ênfase na

relação existente entre o ECA e a socioeducação. E assim, fomos nos familiarizando

cada vez  mais  com o  assunto,  percebemos que  a  realidade social  é  violenta  e

excludente e que

O rótulo de infrator se torna um estigma e, como Goffmann demonstrou, ele
se constitui parte da identidade do jovem, o qual busca reafirmá-la diante da
sociedade.  E  assim  estabelece-se  um  círculo  vicioso,  difícil  de  ser
quebrado. (LANE, Silvia T.M. apud Arpini, p. 9) 

Dessa forma, foi de suma importância entender que existe um fio condutor no

sistema penal e que a socioeducação também é atingida por ele: a cultura punitiva.

Historicamente,  o  sistema  penal  é  uma  das  engrenagens  do  capitalismo  para

amoldamento  dos  indivíduos  às  necessidades  econômicas,  é  meio  também  de

exercer  controle  dos  insubordinados  e  sobrantes  às  suas  necessidades.  O ECA

realiza avanços ímpares no rompimento com a cultura menorista que colocava as

crianças pobres como clientela natural do sistema sociopenal. Porém, ainda mantém

em sua estrutura o binômio proteção/assistência x punição/controle sociopenal. 

Consideramos  este  um limite  que  está  atrelado  a  dimensão  do  ECA ser

produto advindo de uma correlação de forças que envolveu interesses contraditórios.

Diante  deste,  não  relativizamos  a  suma  importância  que  o  ECA tem  frente  a

construção  da  cidadania  infantojuvenil  e  o  enfrentamento  histórico  das
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desigualdades e negligências a que crianças e adolescentes, em grande número,

estão submetidos. 

Na  tentativa  de  minorar  a  lógica  punitiva,  o  SINASE  enfatiza  a  natureza

pedagógica  da  medida  socioeducativa,  reforçando  os  princípios  da  brevidade  e

excepcionalidade quanto a aplicação das medidas de internação. Este sistema visa

estruturar o universo da socioeducação defendendo o acesso dos adolescentes em

conflito com a lei aos direitos sociais, objetiva-se fornecer novos paradigmas para

repensarem suas trajetórias.

Telles  (2010),  sinaliza  que  enquanto  não  sairmos  do  mundo  das  ideias  e

partirmos  para  o  fato  concreto,  que  é  materializar  direitos  e  contribuir  para  a

realização da cidadania, realizar estratégias que promovam a participação ativa da

sociedade,  acionando sua  capacidade  de  exercer  a  “responsabilidade  social  em

defesa do incondicional “pelo direito de terem direitos””  (TELES, 2010, p.64) e o

resgate de movimentos e ações coletivas, no combate a exclusão, a desigualdade e

a invisibilidade desse público específico,  as políticas públicas não cumprirão seu

papel de concretizar a cidadania e a emancipação dos sujeitos sociais. 

É nesse sentido que os desafios são muitos. Faz-se imperioso “construir um

sistema capaz de dar visibilidade à situação em que se encontram as crianças e

adolescentes na realidade brasileira” e isso “envolve o planejamento e o controle

social  dos orçamentos públicos dedicados a esse segmento etário”  (idem,  p.64),

tendo a Constituição Federal de 1988 como legitimador. 

A partir de referências teóricas, efetuamos a análise das questões referentes

ao processo de implementação do Plano Operativo de Atenção Integral à Saúde dos

Adolescentes em Conflito com a Lei, em Cumprimento de Medida Socioeducativa de

Semiliberdade  no  Município  de  Macaé,  identificando  os  sujeitos  envolvidos,  a

intersetorialidade,  o  protagonismo dos adolescentes,  bem com a que  princípio  e

diretrizes ele está atrelado objetivando perceber se atua no campo da ampliação ou

restrição de direitos. Realizamos essa tarefa a partir de entrevistas com os sujeitos

envolvidos, coleta de dados e análise de documentos institucionais.

Observamos o esforço das articulações intersetoriais, na tentativa de atender

às necessidades dos socioeducandos, mas nem a integralidade das ações, nem a

interdisciplinariedade  se  concretizaram  em  sua  plenitude.  Constatamos  que
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historicamente, as políticas sociais estão relacionadas às circunstâncias vivenciadas

pelo país em níveis econômico, político e social. De quanto elas são frutos de um

movimento constituído de avanços e retrocessos no que tange à formação de um

sistema de garantia de direitos. Além de percebermos o caráter contraditório entre o

que determina a Lei e a operacionalização da política social, numa interligação entre

diversos  atores,  em  diferentes  espaços  e  a  partir  dos  diversos  interesses.

Descobrimos,  neste  processo  de  estudo,  que  “toda  política  pública  necessita  de

respaldo dos representantes do poder executivo para ser implementada de forma

séria e comprometida. Por mais bem intencionada que seja, ela não se sustenta

apenas por sua relevância” (BOSCHETTI, 2011, p. 9-10). 

O Plano Operativo, uma vez ligado ao arcabouço jurídico que aponta para a

implantação do Paradigma da Proteção Integral de forma a construir as bases de

concretização  da  cidadania  infantojuvenil,  é  um  instrumento  que  possibilita  o

alargamento na conquista e garantia de direitos sociais. Traz o direito à saúde como

pano de  fundo  e,  se  for  implantado  em sua  íntegra,  tem o  potencial  de  atingir

dimensões da vida social material e espiritual dos adolescentes, das suas famílias e

da  sociedade,  uma vez  que  prevê  uma construção  de uma rede  de  acesso  as

políticas sociais, bem como, propõe a mobilização dos diversos sujeitos das políticas

sociais e da sociedade para um novo olhar sobre a socioeducação. 

Percebemos  que  as  ações  e  metas  propostas  no  Plano  estão  fluindo  e

apresentando resultados muito positivos, que os esforços articulados com a rede

potencializam o alcance dos resultados das ações e  metas propostas no Plano,

apesar do não recebimento,  até a presente data,  do financiamento estabelecido.

Acreditamos  que  para  que  haja  o  fortalecimento  das  ações  será  necessário  o

desenvolvimento de competências técnicas e políticas de capacitação e formação

dos sujeitos  envolvidos  na implementação  do Plano.  Esta  é  uma das  propostas

prescritas no PNAISARI.

Para  finalizar,  considero  ser  imprescindível  dar  voz  aos  adolescentes  que

estão submersos na experiência da socioeducação e suas famílias. Esse é o maior

desafio para o Grupo de Trabalho PNAISARI e que ainda não conseguiu sair da fase

de intenção. Reforçar a participação destes nos espaços de controle e participação

social é primordial para que essa política realmente atenda as necessidades sociais.
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Ao vivenciarem um passado  e  um presente  carregados  de sofrimento  e
incertezas, vêem o projeto futuro como algo angustiante e que, por isso, vai
sendo adiado. Esse é um aspecto que deve ser alvo de reflexão, pois todos
os adolescentes devem ter direito a construir seu projeto futuro, ou seja, o
direito  de sonhar  e concretizar  um projeto  que começa a se delinear  na
adolescência e que projeta a vida adulta. (ARPINI, 2003, quarta capa)

Desta forma, consideramos que o Plano Operativo e a sua implantação de

forma integral é de suma importância e urgência quando nos deparamos com dura

realidade na qual a morte prematura na forma de assassinato é uma constante na

realidade  destes  jovens,  quando  esta  ainda  é  um  dos  impeditivos  para  que

participem de forma ativa da elaboração e implantação de uma política é sinal do

adoecimento  social  a  que  vivenciamos,  de  quão  longe  está  a  realidade  de  um

paradigma  de  proteção  integral  de  nossas  crianças  e  jovens.  Uma  vez  que

decidimos coletivamente pela  proteção deste  segmento e  isto  está  expresso  em

nossas leis, esta é uma bandeira de luta.

Dentro  desta  perspectiva  que  apontamos  o  desejo  e  a  necessidade  de

continuarmos a  estudar  a  temática,  visto  a  aproximação inicial  realizada  através

deste trabalho. Acreditamos que para a sociedade, em geral, e para o serviço social

com sua trajetória de luta pela democracia e cidadania, essa discussão não pode ser

secundarizada. 
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APÊNDICES



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você foi convidado(a) para participar de forma voluntária de uma pesquisa inserida no Programa de
Graduação da Faculdade de Serviço Social, da Universidade Federal Fluminense-UFF. Caso aceite o
convite, assinará o documento que estará disponível em duas vias.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Título do Projeto: Socioeducação e a Política de Saúde de Macaé.
Pesquisador Responsável: Josiane Maria Lach
Orientadora: Profª. Susana Maria Maia
Contatos: Universidade Federal Fluminense - UFF – Rua Recife s/nº, Jardim Bela Vista - Campus
Universitário – Rio das Ostras – (RJ) Telefone: (22) 2764-9604 e (32) 9164-9224.

Objetivo Geral da pesquisa: Levantar elementos que subsidiem o Trabalho de Conclusão do Curso
de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras, intitulado: “Socioeducação e
Política de Saúde de Macaé”, que tem como objeto de pesquisa o processo de implementação do Plano
Operativo  Municipal  de Atenção Integral  à  Saúde dos Adolescentes  em Conflito  com a Lei,  em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Semiliberdade no Município de Macaé.

Formas de participação:

1. Ceder informações a partir de relatos, documentos, fotos e outros meios informativos através do
preenchimento  do  formulário  anexo  e  devolução  do  mesmo  para  o  endereço  eletrônico:
josianemls@hotmail.com.

Orientações gerais:

A- Garantimos o esclarecimento necessário em qualquer fase durante o curso da pesquisa;

B- O sujeito tem a liberdade em recusar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase dos estudos,
sem penalização ou prejuízo de sua parte;

C- Caso seja de seu interesse asseguraremos a confidencialidade de alguma informação solicitada.
D- Esse trabalho será avaliado em banca pública de apresentação e comprometemo-nos a informar-lhe
a data de nossa defesa. Caso seja de seu interesse, também podemos lhe enviar  cópia digital  do
trabalho final após a defesa pública. 

_______________________________________________
Josiane Maria Lach 

GRADUANDA

Rio das Ostras-RJ, ______ de _________________ de _______.

Eu,___________________________________________________,  RG_____________________,
afirmo que fui  devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  Josiane  Maria Lach
sobre os procedimentos que serão desenvolvidos e, por consentimento, assino esta autorização para
participar como sujeito pesquisado da pesquisa “Socioeducação e a Política de Saúde de Macaé”. Foi-
me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer
penalidade.

______________________________________________________
ASSINATURA



FORMULÁRIO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTA JUNTO A PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

DO PLANO OPERATIVO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.

(APÓS  PREENCHER,  POR  FAVOR,  ENVIE  COMO  ANEXO  PARA:
josianemls@hotmail.com

NOME: ____________________________________________________________________

MOBILIZAÇÃO E ELABORAÇÃO

01 – Quais foram os atores principais no processo de mobilização para elaboração do Plano
Municipal?

02  –  Como  se  deu  a  elaboração  do  Plano  Municipal?  Quais  etapas?  Quais  grupos
envolvidos?

03  –  Quais  limites  encontrados  no  processo  de  mobilização  e  elaboração  do  Plano
Municipal?

04  –  Houve participação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no
processo de elaboração do Plano? Caso afirmativo, como se deu? Caso negativo, por qual
motivo?

IMPLEMENTAÇÃO

05  –  A construção de ações e estratégias previstas no Plano privilegia,  efetivamente,  a
articulação da rede e a intersetorialidade. Como avalia estas dimensões?

•  Como  os  equipamentos  e  profissionais  da  rede  tem  se  envolvido  na
operacionalização do Plano Municipal?

•  As parcerias construídas na fase de elaboração estão de fato sendo cumpridas?
Quais avanços e quais obstáculos encontrados?

06 – No que tange à implementação, as estratégias de ação previstas para o período foram
realizadas?

• Caso positivo, qual avaliação do impacto destas no atendimento ao adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade no município de Macaé?

•  Caso  negativo,  qual  o  motivo?  Será  necessário  um  redimensionamento  e/ou
redirecionamento do Plano para assegurar a implementação destas ações?

07 – A implementação das ações tem conseguido garantir uma ação continuada?

08  –  A  implementação  do  Plano  Municipal  sofreu  algum  impacto  no  que  tange  ao
financiamento das ações previstas? Como este tem sido realizado?

09 – Qual tem sido as formas de publicização / divulgação do Plano Municipal?
•  Como  o  mesmo  tem  sido  apresentado  aos  adolescentes,  às  equipes  dos

equipamentos da rede e à sociedade em geral.
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