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Introdução e Justificativa 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Paulo Freire). 

 

A pesquisa apresentada ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências 

da Saúde, em Mestrado Profissional (MP), da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), campus Baixada Santista, com o título O trabalho em equipe no 

atendimento a adolescentes privados de liberdade, foi realizada na unidade da 

Fundação CASA (FCASA) de São Vicente, pelo modelo de atendimento que vem 

sendo desenvolvido de maneira multiprofissional e com articulação com a rede 

socioassistencial. 

Neste estudo foi utilizando a técnica da entrevista contando com a participação 

de cinco jovens egressos e cinco profissionais da unidade sendo o objetivo, a 

compreensão da atuação das equipes multiprofissionais no atendimento aos 

adolescentes privados de liberdade, na percepção dos adolescentes e dos 

profissionais.  

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), as 

Medidas Socioeducativas (MSE) devem buscar o atendimento articulado com a rede 

socioassistencial, o que denominou como Incompletude Institucional, aliado ao 

Sistema de Garantias de Direito (SDG) visando que o atendimento utilize “os serviços 

na comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos 

adolescentes” (CONANDA, 2006, p. 29). 

Conforme o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda), “o Sinase constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do 

adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas dos 

diferentes campos das políticas públicas e sociais”. (CONANDA, 2006, p. 29). 

Assim, o trabalho com adolescentes autores de ato infracional deve ocorrer 

com a composição de profissionais de diferentes formações, articulados com outros 

profissionais da rede socioassistencial, que possam dar continuidade ao atendimento 

após o período da internação. 

Dessa forma, adolescente e família poderão continuar assistidos após o 

período da privação da liberdade, evitando a descontinuidade do atendimento, o 

sentimento de abandono sendo esse, o maior motivo disparador das entrevistas 



realizadas no campo da pesquisa, quando os jovens relataram que ao deixar a 

unidade, a falta de orientação os levaram a novas práticas de ato infracional. 

Essa descontinuidade, relatada tanto pelos jovens egressos quanto pelos 

profissionais, confirmou a necessidade desse produto como uma técnica para o 

trabalho de adolescentes autores de ato infracional. Esse produto consistirá na 

ampliação de uma proposta de trabalho em reunião de rede envolvendo profissionais 

da unidade de internação, profissionais da rede socioassistencial, adolescentes e 

seus responsáveis. 

Serão realizadas três reuniões como projeto piloto, podendo ocorrer na própria 

unidade ou em outro espaço a ser definido pelos envolvidos. 

 Esses apontamentos sobre a necessidade de orientações pós-internação 

surgiram nos relatos das entrevistas dos dois segmentos (jovens egressos e 

profissionais) e mostram a necessidade do fortalecimento das reuniões em equipe e 

da educação permanente na formação em serviço. 

Para Ceccim (2005, p. 161), a educação permanente pode ser definida como:  

 

Um processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho ou da formação 
que se permeabiliza pelas relações concretas que operam realidades e que 
possibilita construir espaços coletivos para, a reflexão e avaliação de sentido 
dos atos produzidos no cotidiano.  

 

Para esse mesmo autor, a educação permanente “insere-se em uma 

necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em 

atuação conjunta”. (CECCIM, 2005, p. 161). 

Ceccim (2005, p. 162) nos diz que a educação permanente pode corresponder 

a diferentes conceitos: 

 

À Educação em Serviço quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, 
instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de 
mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações 
prestadas em dado tempo e lugar. Pode corresponder à Educação 
Continuada, quando esta pertence à construção objetiva de quadros 
institucionais e à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar 
específicos. Pode, também, corresponder à Educação Formal de 
Profissionais, quando esta se apresenta amplamente porosa às 
multiplicidades da realidade de vivências profissionais e coloca-se em aliança 
de projetos integrados entre o setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do 
ensino.  

 



Na questão do trabalho em equipe multiprofissional, Peduzzi (2009, p. 275) nos 

diz: 

 

Conceitua trabalho em equipe multiprofissional como uma modalidade de 
trabalho coletivo que é construído por meio da relação recíproca, de dupla 
mão, entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos profissionais 
de diferentes A vivência e/ou a reflexão sobre as práticas vividas é que podem 
produzir o contato com o desconforto e, depois, a disposição para produzir 
alternativas de práticas e de conceitos, para enfrentar o desafio de produzir 
transformações. Diferentes áreas, configurando, através da comunicação, a 
articulação das ações e a cooperação. 

 

Dessa forma, podemos entender que a educação permanente é um processo 

de construção de novos conhecimentos coletivo de trocas, de reflexão, de através dos 

diálogos, para a construção de novos saberes.  

Considerando esses referenciais, esse produto ganha mais significado, 

justificando a utilização da educação permanente em formação em serviço buscando 

a melhoria no atendimento socioeducativo aos adolescentes em privação de 

liberdade.  

 

Objetivos 

 

Articular espaços de discussão em rede envolvendo profissionais da unidade 

de internação e da rede socioassistencial para dar continuidade aos atendimentos dos 

adolescentes autores de ato infracional após a privação da liberdade, garantindo a 

participação destes e de seus responsáveis.  

Articular em rede com vistas a inserção dos adolescentes privados de liberdade 

em programas sociais, educacionais, de formação profissional e de geração de renda, 

após o período de privação de liberdade. 

Contribuir para a qualificação do atendimento a adolescentes autores de ato 

infracional. 

 

Público-alvo 

 

Profissionais que atuam nas unidades de privação de liberdade da FCASA, 

profissionais que atuam nas medidas socioeducativas em meio aberto, profissionais 



da rede socioassistencial adolescentes em privação de liberdade e seus 

responsáveis. 

 

Método e operacionalização 

 

O formato idealizado é de reuniões em equipe com a participação de 

profissionais da unidade de internação, da rede socioassistencial, adolescentes autor 

de ato infracional e seus responsáveis visando o seu retorno ao convívio comunitário 

e familiar. 

Para a realização dessas reuniões, a gestão das unidades deve construir 

calendário de reuniões pré-agendadas e propiciar que todos tenham conhecimento do 

que será discutido, comunicando. Nesse calendário deve constar o nome do 

adolescente, o dia e a hora em que ocorrerá. 

Para as reuniões de equipe a gestão deve propiciar espaços de discussão e de 

escuta mensais, nas quais os profissionais possam discutir os casos dos adolescentes 

privados de liberdade e do planejamento da unidade.   

As ações devem ser construídas envolvendo os profissionais das diferentes 

áreas de atuação e de formação, passando pelos horários de despertar, atividades, 

refeições, atendimentos, composição dos dormitórios, quais cursos serão ofertados, 

visitas a outros que envolvem a rotina da unidade. 

O tempo de duração da cada reunião deve seguir o agendamento. As reuniões 

devem criar condições para que todos participem, garantir registros em ata, com 

duração máxima de 60 minutos, com periodicidade mensal. 

 

Avaliação 

 

Antes de avaliar os efeitos das oficinas é preciso analisar os resultados de cada 

encaminhamento, assim obtém-se as questões micro para as questões macro.  

A periodicidade para essas avaliações não deve ultrapassar 30 dias de cada 

reunião, a fim de conhecer e avaliar os resultados dos encaminhamentos discutidos. 

A troca de informações entre os envolvidos servirá de base de quais 

encaminhamentos tiveram resultados positivos e negativos. 

Pretende-se avaliar os resultados das reuniões, através dos relatos dos 

profissionais envolvidos e quando possível, dos adolescentes e seus responsáveis. 



As avaliações devem considerar os pontos que tiveram êxito e aqueles que ainda 

precisam ser melhorados ou aperfeiçoados. 

Assim, o método desse trabalho, após a avaliação dos profissionais, dos 

adolescentes e responsáveis poderá ser estendido a outras unidades, contribuindo 

para o aperfeiçoamento e construindo uma articulação em rede no atendimento a 

adolescentes autores de ato infracional. 

 

Referências  

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. 
 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescente que pratique ato infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de 
dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 
1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os 
Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, 
e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm. 
 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo. Brasília: Conanda, 2006. 100p. 
 

CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 

necessário. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 9, n. 16, p. 161-77, set. 

2004/fev. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a13.pdf. 

 

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Socioeducação: estrutura e funcionamento da 
Comunidade Educativa. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2006. 
156 p. 
 
PEDUZZI, Marina. Trabalho em equipe. Dicionário da educação profissional em 
saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde São Venâncio/FIOCRUZ/ 
Ministério da Saúde, 2009. p. 419-426. 
 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a13.pdf

