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QUE ACOLHIMENTO DESEJAMOS AOS 
NOSSOS ADOLESCENTES E JOVENS?

Marcelo Ricardo Pereira*

Afinal, que queremos nós, pro-
fissionais voltados à causa dos 
adolescentes e jovens, senão 

vê-los exercitarem-se através de suas 
escolhas como seres inseridos, plenos 
de desejos e de promessas? Mas como 
fazê-lo nesses tempos melancólicos de 
hoje, caracterizados pela suspensão 
do desejo, pela apatia generalizada, 
pelo ódio capilar à mínima diferença 
e pela ânsia de gozo – gozo esse que 
não visa outra coisa senão à satisfação 
imediata, individual e apolítica?

A vida nas cidades ocidentais, própria de nosso presente agigantado, é caracterizada por duas forças 
contraditórias: de um lado, o excessivo planejamento, judicialização e métrica da vida social; e do outro, 
o descontrole de territórios, do consumo e a perda da noção de integridade nas experiências pessoais e 
sociais. Em ambos os casos, as subjetividades são asfixiadas, mas tendem a ressurgir violentas, fragmen-
tárias, em atitudes individualistas e pseudolibertárias. A massificação do estilo de vida e a valorização 
do imediato contribuem para transformar tais atitudes em cultura do espetáculo, em inflação de narcisis-
mos, mas raramente em resistência ou em luta política. Esse cenário se agrava de maneira tônica em se 
tratando de cidades da periferia do Ocidente, como as nossas, nas quais o escravismo, o patriarcalismo, 
o racismo, entre tantos modos de exercer exclusão, insistem em manter indeléveis os traços históricos 
e sociais que vimos semeados desde nossas origens.

* Marcelo Ricardo Pereira: Professor de Psicologia, Psicanálise e Educação do Programa de Pós-Graduação e da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais; Pós-Doutor em Psicologia, Psicanálise e Psicopatologia Clínica pela USP e Aix-Marseille Université; bolsista Pq-CNPq e PPM-
Fapemig; coordenador do Lepsi-Minas e membro da Red Infeies (Am. Latina), da Ruepsy (Brasil-França) e do LPPE-UON (Angola). mrp@fae.ufmg.br.
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É em tal cenário periférico e tentando se igua-
lar a seus pares próximos para diferenciar-se 
dos demais, que o nosso jovem se depara com 
imagens ilusórias que podem favorecer ainda 
mais comportamentos de risco, acirramento das 
divergências sociais, desrespeito à alteridade e 
práticas de limite, de crime e de morte. À medida 
que os parcos espaços públicos tornam-se arris-
cados e segregadores, é comum adolescentes e 
jovens – fixados às margens de tais espaços – se 
refugiarem e se submeterem à tirania das redes 
sociais, de gangues e tribos, de ortodoxias reli-
giosas e até da cultura delituosa. Isso não deixa 
de ser também respostas à moral segregadora de 
uma sociedade indisposta a incluir suas “ralés”, 
as “ralés de novos escravos brasileiros” (em 
alusão à expressão provocativa de Jessé Souza, 
em seu A elite do atraso). E claro, uma ralé 
composta quase invariavelmente pelos pobres, 
pretos e pardos.

A escravidão permanecerá por muito tempo 
como característica nacional do Brasil. Ela 
espalhou por nossas solidões uma grande 
suavidade, seu contato foi a primeira forma 
que recebeu a natureza virgem do país, e foi a 
que ele guardou. Insuflou-lhe sua alma infantil, 
suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem 
amargor, seu silêncio sem concentração, sua 
felicidade sem dia seguinte... (Joaquim Nabuco)

As marcas no corpo e no território, a toxico-
mania, a hipererotização desinibida, o escárnio 
à autoridade, as provocações de linguagem, 
os aliciamentos incontinentes, a pregnância às 
mídias sensacionalistas, a adesão inconteste ao 
crime seriam hoje continuidade ou resistência 
a essa literária porém triste constatação de Na-
buco? Não sabemos ao certo, mas talvez sejam 
modos sintomáticos de muitos jovens lidarem 
com o real, isto é, com o buraco resultante de um 
sujeito não ser ou não se sentir como algo para 
o outro ou para a polis – esse buraco irredutível, 
que aqui, em nossas cidades, ganha contornos 

ainda piores em razão de nem o estado, nem as 
condições sociais, tampouco algum projeto de 
nação contra sua origem escravista surgir para 
minimamente recobri-lo.

Mas será que tais respostas ou sintomas, que 
muitas vezes se apresentam de modo irrefletido, 
embaçado e difuso, não deixariam de ser também 
um manejo (em certos casos até inventivo) de os 
jovens insistirem em se inscrever e, forçosamen-
te, se nomear num mundo que não se intimida 
em invisibilizá-los? Torna-se necessário que 
saibamos criar lugares para acolher esses jovens 
e ajudá-los a traduzir em palavras e em atos o 
que eles só conseguem dizer através da irreflexão 
do sintoma, da transgressão ou daquilo que os 
leva ao pior.

Vivemos, decerto, momentos de pura volatili-
dade de valores e o adulto precisa não se evadir 
de sua condição mesma de adulto para que o 
jovem possa encontrar nele não mais um tirano 
que o submeteria, mas um referente a quem ele 
possa confiar. Alguém que o acolha, acolha a 
sua manifestação transgressiva e que também 
lhe ofereça proteção imaginária para construir 
conjuntamente códigos e um horizonte sim-
bólico de representações por meio dos quais o 
jovem consiga (re)nomear a si mesmo. Será um 
adulto que saiba dizer “sim” antes do “não”, que 
não segregue, que não seja moralista, que não 
superponha a palavra com ameaças e nem faça 
grandes discursos; sendo, por isso, capaz de 
verdadeiramente acolher e escutar cada jovem. 
Defendemos que, ao acolhê-lo, o adulto possa 
reconhecer sua condição pessoal e social, possa 
ajudá-lo a atravessá-la e tenha uma interpretação 
inesperada que permita uma invenção singular 
que consiga minimamente civilizar o impulso 
destrutivo de cada um.

É esse lugar de adulto atualmente mantido quase 
sempre em suspensão que talvez mereça ser 
recuperado: o lugar do acolhimento da geração 
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mais jovem para “renovar o mundo comum” – 
muito em consonância à prerrogativa de Hannah 
Arendt quando analisa a crise na educação em 
seu Entre o passado e o futuro. E aqui já apor-
tamos no universo que nos compete: o trabalho 
com o jovem enquanto adolescente autor de ato 
infracional, sujeito mesmo das Medidas Socio-
educativas (MSE), que é o motivo maior do 
investimento de profissionais a quem, ao final, 
este livro se destina.

Na busca tenente de “renovar o mundo comum”, 
o Centro de Atendimento ao Adolescente Autor 
de Ato Infracional de Belo Horizonte (CIA-BH) 
recebe a cada ano de nove a dez mil adolescentes 
em conflito com a lei, com históricos bastante 
complexos de vulnerabilidades sociais, de ex-
clusão, de escolaridade, de relações familiares, 
de abuso e comércio de drogas, de adicções, de 
saúde etc. O acolhimento desses sujeitos é um 
desafio contínuo. E envolve idealmente uma rede 
articulada de instituições, programas e serviços 
que abrange o sistema judiciário, as polícias, 
vários órgãos do estado e do município, de uni-
versidades e de diversas instâncias da sociedade 
civil. Para aprimoramento dessa rede foi criado o 
Fórum Permanente do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo de Belo Horizonte (denominado 
aqui livremente de Fórum Socioeducativo BH), 
com doze Comissões Temáticas, que contam 
com a participação de diversos profissionais que 
lidam direta ou indiretamente com adolescentes 
autores de atos infracionais e que, devido a isso, 
se encontram em cumprimento jurídico de MSE.

São várias as atividades do Fórum Socioedu-
cativo BH. Entre elas, estão as Conversas com 
a Socioeducação, evento periódico promovido 
pela Comissão de Propostas Pedagógicas e que, 
de maneira bastante dinâmica, congrega esses 
profissionais, dando-lhes voz e escuta, na busca de 
articulação, troca de saberes e aprimoramento do 
serviço e da política. Em 2016, realizou-se uma 
dessas Conversas sobre o tema da “Acolhida” 

ou “Acolhimento” e toda a gama de implicações 
e de impactos que esse assunto gera na rede e 
no serviço.

A fim de problematizar tais implicações e im-
pactos, analisou-se no evento de 2016 como o 
acolhimento é concebido pela política e vivenciado 
pelo serviço, a começar pela própria acolhida no 
CIA-BH. De acordo com Ana Silva e demais au-
tores, tal Centro surge como proposta de viabilizar 
o célere e efetivo atendimento ao adolescente 
autor de ato infracional, em um mesmo espaço 
físico, por equipe interinstitucional, composta 
por um conjunto de profissionais da Justiça, do 
Estado e da Prefeitura – como consta no capítulo 
“Acolhimento do adolescente no CIA-BH”. Os 
autores observam, porém, que muitas vezes não 
ocorre a comunicação à família no ato da apreensão 
em flagrante ou imediatamente após a chegada 
do adolescente ao Centro, bem como a ausência 
de um sistema integrado de banco de dados. O 
próprio adolescente, muitas vezes, permanece 
pouco informado acerca do fluxo na instituição 
e dos trâmites jurídicos aos quais está subme-
tido. Chamam a atenção para a necessidade na 
acolhida de se renunciar ao discurso da suspeita 
e da ameaça, comum nesses momentos iniciais 
de chegada do jovem ao serviço. E, para isso, 
faz-se necessário criar espaços permanentes de 
reflexão e de escuta da polifonia que as atuações 
infracionais trazem em si.

Em regra, após o adolescente ser apreendido 
pela polícia, ele é apresentado à Delegacia de 
Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, 
é ouvido pela Promotoria de Justiça e pelo Juiz 
da Vara da Infância e Juventude, todos situados 
no CIA-BH, e segue para o Centro de Internação 
Provisória. Gerson Silva e Márcio Oliveira res-
saltam no capítulo “Acolhimento na Internação 
Provisória” que tal medida é de natureza cautelar, 
não pode ultrapassar 45 dias (em BH a média 
é de 25) e deve ser aplicada antes da sentença 
definitiva. A brevidade, a excepcionalidade e 
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o respeito à condição peculiar de cada jovem 
é algo fundamental a ser considerado. Ainda 
mais quando o adolescente chega ao sistema 
pela primeira vez, pois comumente ele se apre-
senta muito assustado  e  temeroso com o que 
lhe ocorrerá.

O acolhimento deve ser capaz de se sobrepor ao 
caráter sancionatório em favor do socioeducativo, 
pois a maioria dos jovens traz consigo toda marca 
de exclusão, pobreza, adoecimento e revolta. Os 
autores nos esclarecem que nesses momentos 
iniciais não se deve confundir o procedimento de 
“triagem” com o de “acolhimento”. O segundo 
comporta o primeiro, mas não se reduz a ele. Na 
triagem, identificam-se prioridades, urgências, 
faixa etária, compleição física e tipificação de 
atos infracionais para se garantir a segurança 
dos adolescentes acautelados. No acolhimento, 
busca-se uma prática de escuta qualificada da 
demandas do adolescente em franca abertura de 
diálogos. Neles, até o silencio e a negação do 
jovem podem representar a demanda de algo a 
se ressignificar.

Gerson Silva e Márcio Oliveira ainda reforçam 
nossas críticas às tentativas parlamentares e mi-
diáticas de “redução da maioridade penal”, pois, 
afinal, não se pode buscar “resolver o problema 
da violência com mais violência” – sublinham 
os autores de modo lacônico.

Deve-se lembrar de que o “acolhimento” é pre-
visto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e, segundo Bianca Rocha e Jacqueline 
Moreira, no capítulo intitulado “Acolhimento 
na internação: integração de espaços, tempos e 
medidas”, o termo surge 49 vezes nesse mes-
mo Estatuto, sendo muito vinculado ao Plano 
Individual de Atendimento (PIA). Nesse Plano, 
junto ao adolescente e à família, são elabora-
das as metas para o cumprimento da MSE. As 
autoras reforçam o caráter polidimensional do 
diagnóstico (dimensões jurídica, de saúde física e 

mental, psicológica, social e pedagógica), porém 
refletem o quanto, na Internação, o acolhimento 
polidimensional necessita lidar com uma questão 
fundamental: a privação da liberdade, ou seja, a 
suspensão de vínculos familiares e comunitários 
do adolescente. Ressaltam a necessidade de se 
fazer um investimento nesse momento da aco-
lhida, tido como interventivo.

Já em “A acolhida na medida socioeducativa 
de semiliberdade”, Ana Veloso e Maria Vas-
concelos vão afirmar que, nessa modalidade, à 
diferença da Internação, a restrição de liberdade 
não compromete propriamente a construção e 
a manutenção de vínculos do jovem. Defen-
dem ainda que o “acolhimento” possui efeitos 
interventivos quando se tem a consciência da 
sua diferença no processo socioeducativo. Para 
elas, o adolescente traz consigo uma bagagem 
com demandas diversificadas e é no momento 
da acolhida que se traçam propostas para o 
cumprimento de sua medida.

Em “Medidas socioeducativas em meio aberto”, 
Douglas Alves e demais autores apontam para 
a necessidade de ampliação e qualificação dos 
espaços de escuta do adolescente e da família 
antes e durante as audiências, com informações 
que subsidiem as decisões de promotores, de-
fensores e juízes com base em equipe interinsti-
tucional e interdisciplinar. Os autores destacam 
ainda a necessidade de priorizar a sensibilização 
do socioeducando e de sua família quanto às 
possibilidades de acesso a direitos, bem como à 
ressignificação de valores em sua vida pessoal e 
social. Para tanto, o envolvimento das famílias, 
sobretudo nesse momento, é crucial e também 
um desafio, assim como a criação de uma rede 
bem articulada, com a definição de fluxos e es-
tratégias de encaminhamento das famílias dos 
adolescentes inseridos nas medidas. Visa-se assim 
à “reinserção social” do adolescente, oferecendo-
lhe condições e meios para o estabelecimento 
de um novo projeto de vida, de cidadania e de 
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ruptura com a prática infracional. Não obstante, 
os autores defendem que sejam assegurados 
investimentos na ampliação e articulação en-
tre os serviços da rede, desenvolvendo ações 
continuadas com os profissionais que atuam na 
política e encontros que fortaleçam a construção 
compartilhada de saberes e potencializem ações 
comuns, como as Conversas em referência do 
Fórum Socioeducativo BH.

Há que se perguntar então como fica “A acolhida 
do profissional no sistema socioeducativo”? – tí-
tulo do capítulo proposto por Jacqueline Moreira 
e colaboradores. Os autores consideram funda-
mental o cuidado na seleção de profissionais 
e na formação continuada dos mesmos. Além 
da falta de investimento do poder público e da 
precariedade estrutural, tais profissionais têm que 
enfrentar diversas dificuldades: baixa remunera-
ção, falta de reconhecimento, equipe desfalcada, 
excesso de adolescentes atendidos, entre outras. 
As inúmeras infidelidades e imprevisibilidades 
do meio exigem que os técnicos renormalizem 
o tempo todo a fim de conseguir gerir sua fun-
ção. Já a equipe de segurança precisa realizar o 
trabalho da socioeducação e ao mesmo tempo 
assegurar que as normas, regras e sanções sejam 
cumpridas. Igualmente, exigem-se a aproxima-
ção e o diálogo com o adolescente em paralelo 
com o uso de força moderada em situações de 
agitação que necessitam de contenção do jovem. 
Os autores ainda alertam para a possibilidade 
de os técnicos e os agentes poderem se emba-
raçar com o excesso de burocracia hoje vigente 
no sistema e, ao mesmo tempo, padecerem de 
falta de diálogo entre equipes, entre membros 
da própria equipe e com a direção.

Jacqueline Moreira e autores denunciam algo 
fundamental: o desconhecimento sobre as MSE 
e sobre o campo de atuação por parte dos novos 
profissionais que parecem vir trabalhar no sistema 
baseados em impressões vagas e inespecíficas. 
Assim, o trabalho vai sendo ensinado de maneira 

informal, através de uma “tradição oral”. Apesar 
disso, salientam algumas boas práticas como: a 
mini-equipe de referência; maior interação com 
universidades; a formação de grupo de discussão 
no interior das equipes; a melhoria de algumas 
instalações, etc.

“Acolhida da família na Medida” é outro capítulo 
(e tema) fundamental que foi problematizado 
por Paula Rocha e Daniel Edmundo. Os autores 
chamam a atenção para o desnível entre o ideal 
e o real, dizendo que o sistema de atendimento 
do adolescente deve declinar-se de buscar o 
ideal da família apenas como lugar de proteção 
e operar com base na realidade da família, que é 
desmembrada ou fora do modelo convencional. 
Mesmo a concepção de família do ECA demonstra 
ser ainda convencionalmente muito patriarcal, 
mas pela experiência real o profissional sabe (ou 
deveria saber) que toda família possui um arranjo 
único. A dimensão tangível para seus dependentes 
não seria apenas a condição cultural, social ou 
financeira da família, mas a sua capacidade de 
transmissão de afetos e de costumes. Logo, cabe 
a esses profissionais perceber, acolher, escutar, 
a partir da realidade de cada adolescente, quais 
seriam as referências que fazem parte da sua 
modalidade de laço social e afetivo para que 
juntos possam efetivar um projeto socioeducativo 
possível. Os autores ainda apontam os impasses 
do serviço: a presença-ausência da família; a 
ausência da defensoria pública; a celeridade ju-
dicial sem obstruir ou impedir a participação da 
família; a ausência de articulações das políticas 
intersetorias e socioassistencias; e o trabalho 
com famílias que se recusam a participar. Nesse 
sentido, clamam para que o primeiro encontro 
do adolescente com o estado se faça não na 
abordagem com supremacia da força, e sim na 
perspectiva do acolhimento. Indicam por fim a 
necessidade de permanecer com a acolhida da 
família; com as discussões permanentes sobre 
o estatuto da família; e de manter os grupos 
operativos de trabalho e dinâmica.
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E como a comunidade acolheria o adolescente? 
No capítulo “O sistema socioeducativo e a comu-
nidade”, Jacqueline Moreira adverte: o próprio 
ECA mantém certa confusão entre os termos 
comunidade e família, igualando-os. Os objeti-
vos do Estatuto não apresentam um norteador 
claro em relação ao aspecto da comunidade que 
de certo modo deve ser corrigido no PIA. No 
caso da Semiliberdade, por exemplo, tenta-se 
realizar experiências de aproximação às comu-
nidades locais, mas amiúde muitas se assustam 
e isso inviabiliza o princípio fundamental da 
corresponsabilidade. A autora adverte sobre a 
necessidade de criação de uma política de aná-
lise e diagnóstico das comunidades locais antes 
da instalação de unidades socioeducativas em 
determinado ambiente, sem deixar de articular 
municípios distantes a fim de garantir o direito 
fundamental do jovem de conviver com sua 
família e a comunidade.

Na tentativa de problematizar a rede articulada 
de instituições, programas e serviços voltada 
às MSE, Cristiane Grillo, Vanessa Cardoso e 
Carolina Assis, no capítulo “O adolescente e a 
rede”, recuperam os dados alarmantes do Mapa 
da Violência de 2016, sobretudo para o jovem 
masculino, pobre, negro ou mestiço, para reafir-
mar a premissa de Judith Butler que diz que há 
sujeitos que não são exatamente reconhecíveis 
como sujeitos e há vidas que dificilmente ou 
nunca são reconhecidas como vidas. A partir 
de tais dados, as autoras nos advertem sobre a 
importância de construir políticas que conside-
rem o caso a caso e que busquem lidar com o 
empuxo das soluções imediatas, fora do campo 
da compulsão, e com o desvalor da vida desses 
sujeitos no contexto social e econômico. Esse 
desvalor pode se retratar no próprio serviço – e 
no próprio evento em referência – ao se notar a 
ausência de adolescentes que integram o sistema 
socioeducativo, seja nas decisões sobre sua vida, 
seja como convidado a participar das Conversas 
do Fórum Socioeducativo BH.

Finalizamos o détour pelos capítulos deste livro 
com aquele que apresenta, aqui, uma clara tentativa 
de teorização psicanalítica acerca da “Acolhida 
do adolescente autor de ato infracional no sis-
tema socioeducativo”, título de Andréa Guerra. 
A autora se baseia nos conceitos de Outro, em 
Lacan, e de Estranho, em Freud, para mostrar o 
quanto o acolhimento está associado à ideia de 
laço social ao admitir, com Lacan, que “o homem 
encontra sua casa num ponto situado no Outro”. 
Ainda assim, esse laço com o Outro não se dá 
sem certa estranheza, pois, segundo Freud, “o 
estranho é aquela categoria do assustador que 
remete ao que é conhecido, de velho, e há muito 
familiar”. Esse estranho-familiar se repetiria, a 
nosso ver, no que Guerra revela como excessiva 
demanda de informação protocolar por parte da 
equipe e, por isso, o quanto são interrompidos 
os projetos e as expectativas de vida dos ado-
lescentes. A autora denuncia e recomenda o uso 
de formas mais qualitativas na acolhida; uma 
atenção redobrada para adolescentes autores de 
ato infracional que são portadores de sofrimento 
mental (já que sofrerem uma dupla entrada); a 
revisão da nomeação binária de gênero na or-
ganização interna do sistema, sobretudo no que 
se refere ao público feminino; e a necessidade 
de interferir no território, ampliando o reduzido 
espectro subjetivo do adolescente para tocar nos 
efeitos políticos e sociais desse sujeito.

Andréa Guerra ainda nos alerta sobre a resistên-
cia que devemos ter contra a naturalização da 
mortalidade juvenil e a negação do genocídio do 
jovem negro. A patologização do crime e todo 
discurso petrificado e ideológico, economicamente 
orientado, diz a autora, configuram um cenário 
de fundo que dialoga e condiciona diretamente 
a atividade infratora do adolescente e a imagem 
simbólica que se constitui em torno dele – eis seu 
maior “estranho”. Finaliza com uma chamada 
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ética, que devemos recobrar aqui para todos 
nós: nenhum adulto que já tenha passado pela 
adolescência desconhece a dificuldade dessa 
travessia. Ninguém que esteja no mundo pode 
se eximir de sua responsabilidade junto a ela.

Conjecturamos, por fim, que, se o adulto se efe-
tiva como tal, ou seja, como referente – como 
referente político, a nosso ver –, não abrindo 
mão da responsabilidade de sê-lo, talvez o jovem 
tenha mais chance de se colocar no mundo como 
ser pleno de desejo e promessa. Suas escolhas, 
transgressões, resistências e sintomas podem e 
devem ser acolhidos pela geração que o antecede 
(os adultos). Para isso, eles terão os códigos de 
referência apresentados por essa geração que 
reatualiza a lei e a responsabilidade de cada 
um ao nomear-se a partir dela, a fim de que o 
mundo comum se renove. O adulto não é a lei, 
mas é aquele que através de si, de sua acolhida 
e de sua palavra, lembra que ela está aí a nos 
regular, decerto, mas também, e sobretudo, a 
nos humanizar para que possamos viver juntos. 
A essa relação intergeracional que toda acolhida 
demandará para renovar o mundo comum, cabe 
perguntar qual seria verdadeiramente a chance 
de o jovem prescindir do adulto à condição de 
servir-se dele? Não seria essa, afinal, a mirada 
de toda “acolhida”? O presente livro nos dirá.

Fruto de um encontro muito substancial que 
reuniu operadores do Sistema de Justiça, agentes 
de segurança socioeducativos, técnicos, gestores, 
acadêmicos, participantes do Fórum Socioedu-
cativo BH e demais profissionais que trabalham 
com o adolescente autor de ato infracional, esta 
obra debruçou-se sobre o tema da “Acolhida”, 
oferecendo-nos um espectro do que há de mais 
atual no que concerne a abordagens sobre a 
acolhida que se pratica hoje nas Medidas So-
cioeducativas. Esperamos que o estudo de suas 

páginas ressoe em nossa própria experiência e 
que saibamos desdobrar o que os apontamentos 
do livro nos outorgam e nos incitam!

Belo Horizonte, março de 2018.
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ACOLHIDA DO ADOLESCENTE AUTOR 
DE ATO INFRACIONAL NO SISTEMA 
SOCIOEDUCATIVO

Andréa Máris Campos Guerra

Acolher é uma tarefa nem 
sempre óbvia, nem sempre 
fácil, nem sempre simples. A 

origem dessa palavra é latina e advém 
do verbo acolligere, que significa levar 
em consideração, receber. Trata-se de 
uma composição entre ad (a) mais 
colligere (com + legere), que se traduz 
por reunir, juntar. Como se vê, desde 
o ponto de vista linguístico, acolher 
implica considerar e receber, reunindo 
os envolvidos. Em poucas palavras, 
diz respeito a um ato em que o outro 
deve ser levado em conta. 

Quando o outro é o adolescente autor de ato infracional, e o ato de acolher parte de todo um sistema, 
notadamente o socioeducativo, composto de variados atores e dispositivos, a estima pelo jovem deveria 
ser premissa de trabalho. Dela, o ator que acolhe pode derivar diferentes verbos: escutar, dar lugar, re-
verter o estigma, desmistificar, surpreender, tergiversar, orientar, respeitar, e tantos outros que engajam 
o sujeito e o outro no contexto mais amplo e complexo, que é o do corpo societário e político. 

Assim, para pensarmos esse enredamento, partiremos de uma discussão do que seria acolher, para, em 
seguida, destacarmos as especificidades do acolhimento do adolescente em conflito com a lei. Na sequ-
ência, vamos nos dedicar a isolar e a tratar os impasses da prática socioeducativa na acolhida do jovem 
no sistema, buscando compor orientações para esse trabalho. Esperamos, dessa maneira, encontrar prin-
cípios que possam ser úteis ao operador do sistema socioeducativo, esclarecendo as práticas na acolhida 
e, sobretudo, construindo ferramentas lógicas que sirvam de base para a tomada de decisões no cotidiano.  
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1. A complexidade do acolher

“O homem encontra sua casa num ponto situado 
no Outro” (LACAN, 2005, p. 58). Trata-se de 
expressão da qual iremos nos valer para compre-
ender como podemos tomar a ideia e a prática 
da acolhida, preliminarmente à análise factual 
da maneira como ela se realiza junto ao jovem 
no sistema socioeducativo. Essa frase é de um 
psicanalista francês e, de saída, ensina-nos que 
acolher implica sempre o outro. Isso pode ser 
facilmente compreendido pelo fato de que nos 
localizamos no mundo com base na maneira 
como respondemos às relações simbólicas que 
estabelecemos com os outros. Essa resposta lo-
caliza-nos num plano projetivo que constitui uma 
espécie de tela através da qual nos reconhecemos. 
Denominaremos essa espécie de tela projetiva 
de Outro, com maiúscula, para diferenciá-la do 
outro —pessoas concretas — que escreveremos 
com minúscula. 

Se, por um lado, o Outro é essencial para pro-
jetarmos nosso corpo como individualidade no 
mundo, por outro, essa projeção não corresponde 
exatamente ao que somos. Assim, porque falamos 
e porque carecemos de uma imagem de eu proje-
tada no Outro e reconhecida pelo outro para nos 
situarmos no mundo, jamais correspondemos ipsis 
litteris a nós mesmos. Essa disjunção originária 
torna-se fonte de equívocos constantes na nossa 
lida diária, como se tivéssemos vários espelhos 
projetando imagens que não encontram corres-
pondência entre si. Assim, encontrar sua casa em 
um ponto situado no Outro, por um lado, elucida 
a dificuldade de se acolher qualquer sujeito, dado 
que nenhum indivíduo corresponde a si mesmo 
no laço social. Por outro lado, anuncia a com-
plexidade em jogo, quando se trata de acolher 
um adolescente que ingressa formalmente nas 
tramas da socioeducação. 

Assim, proponho isolarmos os três termos da frase 
— o homem, sua casa e o Outro — e analisarmos 
sua(s) relação(ões) possível(is). Essa digressão irá 
nos ajudar a compreender os diferentes níveis e 
cruzamentos presentes nos impasses da acolhida 
do jovem pelo sistema socioeducativo. Comece-
mos, então, pelo primeiro termo. O homem, termo 
genérico que inclui a unidade de todo ser vivo 
que fala, não configura uma unidade, justamente 
porque, ao falar, o sujeito distancia a realidade 
de sua representação, o corpo de sua imagem, o 
eu do ser. Mais por ser falante e menos por ser 
racional, o homem fala de si mesmo de maneira 
disjunta em relação à sua ação e à imagem que 
constrói sobre si mesmo. Ele não corresponde 
nem ao que pensa ser, nem à maneira como se 
mostra, nem à maneira como age. Mas carece 
de todos, pensamento, imagem e ação, para dar 
consistência e sentido ao seu ser.

E, para fazê-lo, implica o outro. Assim como 
somos seres de linguagem, somos seres sociais. 
Do encontro com o outro, nascemos para o mun-
do. Sem o outro que cuida, alimenta e confere 
significado ao mundo para um bebê, ele perece. 
É o outro que nomeia a demanda do bebê, com 
base no seu próprio desejo. Diferentemente de 
todos os outros seres vivos, nós não sobrevive-
mos sozinhos. O Outro, para os seres que falam, 
desdobra-se, assim, em diferentes figuras de 
alteridade, tanto quanto o eu se desdobra em 
diferentes instâncias, como aquelas que exigem 
satisfação, aquelas que moralizam, aquelas que 
medeiam. Essa disjunção originária torna-nos 
seres estrangeiros em nossa própria morada. Sobre 
o outro semelhante, nele projetamos aquilo que 
nos amedronta, aflige, aquilo que impede nosso 
prazer. Sobre o Outro, lançamo-nos a fim de 
preencher aquilo que — acreditamos — falta e 
nos convida a ser. Dessa maneira, lemos nossa 
própria mensagem de maneira invertida, como 
se ela viesse do outro. E aí tentamos nos alojar. 
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Nesse sentido, tornamo-nos sujeitos como objeto, 
o que implica sempre: (a) a mediação necessária 
do outro; (b) a superposição entre um Outro 
simbólico e o outro semelhante; (c) a leitura da 
demanda do outro de maneira invertida, (d) a 
projeção do pior no semelhante; (e) a disjunção 
entre o ser e o sujeito; (f) a não correspondência 
entre o reconhecimento do outro e a expectativa 
do sujeito. A relação com o outro pode, assim, 
articular-se, como forma de amor/ódio ou como 
fonte de identificação:

El sujeto se estructura con base en otro tomado 
como modelo de identificación y del que el su-
jeto toma inconscientemente rasgos, conforme 
a los cuales, se transforma a sí mismo. Em ese 
movimiento hay una fascinación por el modelo; 
así mismo, hay una fascinación similar por el 
enemigo. Es una especie de amor en el aspecto 
de la atención permanente del otro: se le obser-
va, lo que aquí se traduce en vigilancia, se está 
pendiente de su manera de ser, de pensar, de 
actuar, de sentir, pero más que para obnubilarse 
en su adoración, es para criticarle, señalarle la 
equivocación, su falla, su error. Hay como en el 
amor una alienación especular por el enemigo. 
(RAMIREZ, 2007, p. 45).

É preciso levar em conta todos esses prismas na 
relação sujeito-outro para podermos entender o 
trabalho de acolhida e não nos equivocarmos ao 
receber e considerar um jovem que ingressa no 
sistema socioeducativo. Em nossas pesquisas, 
encontramos um jovem que, ao ser pego pela 
polícia pela primeira vez e levado ao CIA, de-
parou com um grupo de meninos envolvidos no 
microtráfico ilícito de drogas. O policial que fazia 
seu boletim de ocorrência aponta para o grupo e 
comenta que eles haviam sido pegos com uma 
“nota preta”, enquanto ele apenas pichava, mas 
todos iriam ter o mesmo destino. Ali mesmo, o 
adolescente lança uma nova aposta para sua vida 
e, ao voltar para o seu bairro, envolve-se com 
o tráfico local. A oportunidade de repensar sua 
vida torna-se o convite para o crime. Precisamos 

estar atentos ao que oferecemos ao adolescente 
no momento de sua acolhida. 

2. O estranho familiar na acolhida

Ainda para explicar como encontramos nossa 
morada em um ponto situado no Outro, recorre-
remos a Freud. Ele (FREUD, 1919, p. 282) usa 
um termo alemão heimlich, que porta, entre seus 
significados, o mesmo de seu oposto unheimlich, 
para se referir àquilo que, de mais íntimo, não 
reconhecemos e que, por isso, traz o sentimento 
de estranheza. O termo pode, assim, de maneira 
ambivalente, tanto significar familiar, agradável, 
quanto o que deve permanecer oculto, fora da 
vista. “O estranho é aquela categoria do assus-
tador que remete ao que é conhecido, de velho, 
e há muito familiar.” (FREUD, 1919, p. 277). 
Ele evoca aquilo que desconhecemos, porque 
esquecemos, apagamos, recalcamos ou porque 
insiste em se repetir em nossa história, produzindo 
sofrimento, mesmo que, intencionalmente, não 
desejemos reproduzi-lo. O termo evoca aquilo 
que reencontramos sem reconhecer.

 Porém, “algo tem que ser acrescentado ao que 
é novo, e não familiar, para torná-lo estranho.” 
(FREUD, 1919, p. 277). O que acrescenta é 
exatamente esse ponto de onde nos miramos sem 
nos reconhecer, esse excedente do qual gozamos 
sem com ele consentir conscientemente. E, aqui, 
podemos, no caso da acolhida ao jovem, remeter 
o estranho familiar ao que se repete na trajetória 
infracional singular de cada adolescente, ao 
real com que ele depara, sem reconhecer, ao 
ser apreendido. Como ele interpreta a demanda 
do Outro de forma invertida, tomando-a como 
seu próprio desejo, a apreensão e o ingresso no 
sistema socioeducativo terá, para cada adolescen-
te, um sentido particular. Assim, nessa ocasião, 
poderão ser abertas para cada um deles portas 
diferentes em sua trajetória de vida. 
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Esse é o ponto, Heim, no qual o desejo do sujeito 
revela-se desejo do Outro, desejo no Outro. E, ao 
mesmo tempo, ponto em que seu próprio desejo 
entra sob a forma do objeto que o sujeito é para 
o Outro, na medida em que, dessa perspectiva, 
ele se exila de sua subjetividade, alienando-se 
à imagem que construiu de si mesmo (LACAN, 
2005, p. 59). Esse perder-se de si mesmo eviden-
cia os labirintos por onde o adolescente pode ser 
resgatado quando do ingresso no sistema socio-
educativo. Não à toa, Lacan nos remete, com o 
termo Heim, à morada, ao abrigo que construímos 
em nossa relação com o Outro para nos situar e 
proteger do vazio de nossas existências. 

Este lugar, nós o chamaremos pelo nome – é 
isso que se chama Heim [casa, lar, asilo]. Di-
gamos que, se essa palavra tem algum sentido 
na experiência humana, é o da casa do homem. 
Deem à palavra “casa” [Heim] todas as res-
sonâncias que quiserem. O homem encontra 
sua casa em um ponto situado no Outro para 
além da imagem de que somos feitos. Esse 
lugar representa a ausência em que estamos 
(LACAN, 2005, p. 58, grifo nosso). 

O verbo acolher, como consta no dicionário, 
pode significar: “V.t. Receber alguém bem ou 
mal, hospedar, agasalhar: acolheu-me de braços 
abertos. Aceitar, receber: acolheu com agrado as 
nossas sugestões. V. Pr. Abrigar-se, refugiar-se: 
acolheu-se à sombra da religião”. (ACOLHER, 
2017). Vê-se, claramente, que se trata de um ato 
transitivo ou pronominal e, que, portanto, engaja 
sujeito e Outro no processo da acolhida, podendo 
culminar em um efeito bem ou mal sucedido. 
Abrigar, bem ou mal, abrigar-se, bem ou mal... 
Proteção ou defesa, não há de saída uma fórmula 
a se adotar. Pois, como acabamos de verificar, é 
necessário, no ato de acolher o adolescente em 
conflito com a lei, calcular os elementos subjetivos, 
institucionais, societários e políticos, que estão 
em jogo para que a intervenção não reincida, 
ela própria, na repetição de estigmas, percur-

sos e predestinações simbólicas que convidam 
o jovem a ocupar o circuito da exclusão que o 
(re)conduz ao mesmo lugar social de privação e 
da desproteção que a trajetória infracional pode 
ratificar (MOREIRA; SOUZA; ROCHA, 2015). 

Essa perspectiva implica a inclusão do sistema 
socioeducativo em um certo arranjo que orienta a 
posição do sujeito. A medida socioeducativa e as 
figuras do Outro ali dispostas estarão, portanto, 
condicionadas às séries já constituídas pelo sujeito 
no laço com o Outro. Assim, pensamos que, na 
acolhida, o sujeito pode se valer minimamente 
da presença do Outro, sem que o mesmo seja 
totalmente estranho e invasivo. Para isso, porém, 
o outro que o acolhe precisa ler a forma como 
o jovem escreve sua presença no laço social.

3. A especificidade da acolhida do 
adolescente nas medidas socioe-
ducativas

Assim, para tratarmos da acolhida na perspectiva 
do adolescente, é importante, ainda que breve-
mente, esforçarmo-nos em compreender alguns 
aspectos desse momento singular de vida que é a 
adolescência, bem como os efeitos da passagem 
entre a vida infantil, tutelada pelo outro, e a vida 
adulta, na qual o sujeito passa a responder por 
si mesmo. Segundo Lacadée:

[...] com frequência, o adolescente percebe as 
modificações de seu corpo como sendo outro 
corpo arrebentando, de maneira real, a terna 
despreocupação de sua infância e subverten-
do os significantes ideais do Outro parental: 
tomado por um sentimento de estranheza em 
face de sua metamorfose, ele depara com 
algo de intraduzível na língua do outro e se 
confronta com um impasse, com o sentimento 
de um vazio matizado de vergonha [...] que 
pode levar ao desgosto, ao ódio de si mesmo, 
ao ódio dessa coisa nova. (LACADÉE, 2011, 
p. 27-28).
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Agir, em resposta a esse estilhaçamento, permite 
ao sujeito encontrar novos parceiros, novas cenas 
fora do circuito da família, outras comunidades 
de vida, outros lugares de tradução de sua experi-
ência. Por outro lado, pode implicar condutas de 
risco, na qual o adolescente busca – não a morte 
– mas a afirmação do valor da vida verdadeira, 
o gosto de viver, como afirma Breton (2017). 

Neste sentido, este eixo de discussão pretendeu 
refletir sobre as diferentes experiências do ado-
lescer, bem como trabalhou a importância da 
acolhida do adolescente no sistema socioeduca-
tivo, tendo como pano de fundo as dimensões 
discursiva, simbólica e material das diferentes 
condições de inserção social do adolescente. Para 
isso, o coletivo de trabalho partiu de algumas 
perguntas preliminares para a reflexão:

1. O que significa adolescer?

2. Quais as metamorfoses em jogo nesse pro-
cesso?

3. Quais as nossas representações, imaginários 
e conceitos sobre adolescência?

4. O que entendemos pela atribuição do termo 
“autor de ato infracional” ao adolescente?

Segundo Guerra et al:

[…] a liberdade de percorrer um grande espaço 
não é jamais sem bússola. A experiência de 
alguns jovens revela que, muitas vezes, nada 
vem ditar em seu ambiente sociocultural 
sobre qual conduta ter, qual caminho seguir. 
Sua chance é pequena diante da procura de 
uma resposta às suas esperas. Para Le Bre-
ton (2012, citado por SOUZA, 2013), como 
vimos, uma conduta de risco é uma maneira 
de o jovem verificar sua potência pessoal e 
testar sua garantia, afirmando o valor da vida 
verdadeira. Se a sociedade não pode garantir 
ao jovem que sua existência tem um sentido 
e um valor, se não pode assegurar seu futuro, 

ele se expõe de uma forma solitária e indecisa 
a formas selvagens de encontrar sentido para 
sua existência. O que implica numa pesquisa 
individual de limites físicos no afrontamento 
do mundo, através de ações pontuais e de 
atividades nem sempre confiáveis. (GUERRA 
et al, 2015, p. 91).

“Colados” com os colegas e “intrujados” com o 
“patrão”, atravessados pelo corpo adolescente e pela 
urgência de satisfação, os adolescentes parecem 
atuar na imediatez do cotidiano da sobrevivência. 
Inseridos na trama imaginária do Outro do crime 
e aderidos ao seu saber-fazer, parecem não con-
tar mais como sujeitos que se apropriam de suas 
próprias experiências, mas antes se apresentam 
como corpos-objeto que se lançam na manutenção 
de um sistema de vida que os torna dispensáveis, 
elimináveis (BAUMAN, 2009). Nesse sentido, não 
diferem do corpo-produção acerca do qual Marx 
(1983) nos advertia em sua discussão sobre a alie-
nação do trabalhador – salvo por se anestesiarem 
com adicções diversas, cultuar o prestígio comu-
nitário que ganham e atuarem ininterruptamente 
com seus corpos-escudos expostos diariamente à 
morte (GUERRA et al, 2009).

Colocarmo-nos a refletir sobre a questão da 
acolhida do jovem no sistema socioeducativo, 
desdobrou as questões iniciais sobre adolescên-
cia e socioeducação em três outras indagações 
orientadoras:

A especificidade de um sujeito em desenvolvi-
mento é considerada na acolhida do adolescente 
no sistema socioeducativo?

Quais os dispositivos de cada serviço para aco-
lher o adolescente em seus primeiros contatos 
com a instituição?

Como cada serviço engaja o adolescente e o 
campo societário no processo de socioeducação? 
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4. Pensando os impasses da aco-
lhida do jovem nas medidas socio-
educativas

Pois bem, expostos alguns pressupostos que nos 
permitem ampliar a discussão sobre a acolhida 
e implicar os atores do sistema socioeducativo, 
os jovens e a sociedade civil nesse processo, 
partiremos para a apresentação e discussão dos 
impasses cernidos pelo grande coletivo de traba-
lhadores das medidas socioeducativas de Minas 
Gerais, reunido no seminário sobre esse tema. 
Foram identificados sete impasses e sugeridas 
boas práticas e proposições no sentido de abrir 
novas linhas para a abordagem do adolescente 
no processo de acolhida junto ao sistema socio-
educativo. São eles:

A abordagem inicial do adolescente na rua, 
mesmo que não seja a primeira, marca um mo-
mento delicado e tenso, no qual as expectativas 
e projetos de vida, até então investidos pelos 
adolescentes, são interrompidos. Assim, abre-
se para eles uma nova condição de pensamento 
e de ação que pode tomar a via de uma linha 
alternativa de fuga à trajetória criminal e à re-
petição do processo de exclusão, ou, por outro 
lado, consolidar um percurso que culmina em 
seu aprisionamento ou em sua morte. Consta-
ta-se, nessa abordagem na rua e mesmo depois 
nas delegacias ou no CIA – Centro Integrado 
da Infância e Adolescência, sediado na capital 
mineira – para onde o adolescente apreendido 
é levado, diversas situações que podem ser en-
frentadas e superadas. Nesse tópico, a questão 
foi discutida especialmente em relação ao CIA. 
Nesse centro interinstitucional, é feito o Boletim 
de Ocorrência pela Polícia Militar, aberto inquérito 
em seguida pela Polícia Civil, depois, identifi-
cados adolescente e família pela Subsecretaria 
de Atendimento às Medidas Socioeducativas 
(SUASE) e, finalmente, assistidos pela Prefei-
tura. O grupo fala de falta de informação e falta 

de defesa no devido processo legal, fortalecido 
por um regime discursivo de culpabilização do 
adolescente e propõe, como boas práticas não 
apenas montagem de capacitação profissional para 
a equipe do CIA, com reafirmação das funções 
e atribuições de cada instituição, como também 
composição de equipe no CIA, específica para 
o acolhimento. É reportado projeto que já vem 
sendo desenvolvido nesse sentido no CIA pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Destaca-se, no conjunto das discussões, o curto 
tempo de acolhida nos centros provisórios. São 
relatadas situações de excessiva demanda de 
informação protocolar por parte da equipe, e 
sugerida mudança de postura das equipes na 
instituição, passando-se de uma postura de 
coleta de informações para uma de escuta do 
jovem, procurando-se situar sua posição diante 
de sua situação temporária. O adolescente chega 
a responder às mesmas questões até sete vezes 
no percurso da acolhida. Mais escuta e menos 
perguntas ficam como direção, ao lado da pro-
posta de elaboração de cartilha para os centros 
provisórios e uso efetivo do Sistema de Aten-
dimento às Medidas Socioeducativas (SIAME) 
e da informatização do sistema SUASE, para 
evitar perguntas repetitivas às quais os jovens 
se cansam de responder. O provisório destaca-se 
como momento de suspensão de certezas, sobre 
o qual recairá uma decisão do outro judicial, 
que pode reorientar as decisões do adolescente. 
Assim, pode-se aproveitar esse espaço-tempo 
de suspensão para fazer vacilar certezas antes 
decididas e abrir ao adolescente a condição de 
novas formas de pensar e agir.

Quanto ao meio fechado, a referência a uma 
acolhida muito protocolar repete-se, sendo in-
dicada como boa prática o uso de formas mais 
qualitativas nessa acolhida. Destaca-se, especial-
mente, a indicação de capacitação profissional de 
agentes, problematizando a acolhida. Sabemos 
que o adolescente é apreendido no momento do 
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pior desempenho de sua vida, ou seja, quando 
fracassa em seu projeto, que já é ilícito e an-
tissocial. Romper com esse lugar simbólica e 
discursivamente construído e articulado pela 
prática infratora torna-se, então, tarefa premente 
de quem intervém na acolhida. Reproduzir termos 
pejorativos como “perigoso”, “monstro”, “sem 
solução”, fortalecem o pior. Enquanto a abertura 
a novas formas discursivas de apresentação do 
adolescente pode se configurar em convites de 
desconstrução de identificações que fortalecem 
repetições. Essa resposta é construída, muitas 
vezes, de maneira lenta e exige reposição de 
afetos e de imagens das quais os adolescentes 
não cedem com facilidade, pois elas os ancora-
ram desde muito tempo. São elaborações que 
visam pensar o tipo de mutação dos afetos “que 
permite o advento da política como prática de 
transformação” (SAFATLE, 2015, p. 54). Não 
se trata, obviamente, apenas de uma mudança 
esperada do lado do jovem, mas, especialmente, 
do lado do corpo social que dá forma e intensi-
dade a esse circuito de afetos. Nesse sentido, é 
preciso implicar os adultos, agentes, técnicos, 
familiares, comunidade, sociedade civil, que 
convivem com as violações e violências bana-
lizadas cotidianamente na transformação desse 
jovem em corpo eliminável.

O adolescente, autor de ato infracional e portador 
de sofrimento mental, sofre dupla entrada no 
sistema de proteção e de socioeducação. Como 
ele é inimputável, dada sua condição peculiar 
de desenvolvimento, a remissão de sua pena 
pode se converter em medida socioeducativa. 
Porém, se ele porta sofrimento mental, há uma 
segunda condição de excepcionalidade quanto 
à inimputabilidade penal. O grupo questiona, 
então, se não deveria ser oferecido a esse adoles-
cente um outro percurso no interior do sistema 
socioeducativo. Há adolescentes sobre os quais, 
à sua condição peculiar de pessoa em desenvol-

vimento, soma-se o sofrimento mental. E, muitas 
vezes, o próprio ato infracional está relacionado 
às manifestações do sofrimento mental, como 
delírios e alucinações, o que o qualificando de 
maneira diferenciada. Se o transtorno mental do 
adolescente não é levado em consideração pelo 
sistema socioeducativo, a responsabilização 
fica comprometida no processo socioeducativo. 
A brevidade é indicada como boa prática e a 
oferta de um percurso diferenciado e organizado 
articuladamente em rede segue como proposição 
para gestão dessa especificidade que acomete 
alguns adolescentes no sistema socioeducativo. 

Sobre o público feminino, os impasses suscitados 
referem-se à crítica à nomeação binária de gênero 
na organização interna do sistema. Além disso, 
foram relatadas como boas práticas: intervenções 
em grupo, consideradas muito positivas entre as 
mulheres, assim como o uso da referência am-
pliada no território como elemento facilitador da 
inserção social, dada a alta incidência de violações 
prévias, em geral oriundas do próprio circuito 
familiar das jovens, caracterizado por vínculos 
afetivos negativos e de difícil recomposição. 

O coletivo de trabalho avançou na pergunta sobre 
quem acolhe o adolescente depois da medida, 
no território, onde todo o trabalho realizado 
institucionalmemte pode se perder, ou melhor, 
se render, à rotina da infração que se oferece 
no cotidiano do adolescente quando ele retorna 
para casa. As boas práticas indicam, já durante o 
cumprimento da medida, o forte trabalho em rede 
para acolher o jovem de maneira diferenciada e 
com novos circuitos, quando ele for desligado. 
A perspectiva de se trabalhar o território, de 
maneira formal e potente, bem como de se valer 
dos vínculos extensos, acena como horizonte 
de necessária intervenção, a ser ampliada como 
prática no sistema socioeducativo. Sem interfe-
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rir no território, operamos apenas no reduzido 
espectro subjetivo do adolescente, sem tocar 
nos efeitos políticos e sociais. Pensar caminhos 
para desativar os circuitos de repetição no qual 
o estranho familiar invoca a reincidência, seja 
do lado do adolescente, seja do lado do Outro 
social, será sempre melhor sucedido se envolver 
sujeito e outro no processo. Daí a necessidade, 
nesse processo, de se criar uma nova acolhida 
do adolescente no território, que inclua a recom-
posição de seu circuito afetivo. 

Compreender a forma como indivíduos pro-
duzem crenças, desejos e interesses a partir 
de certos circuitos e afetos quando justificam 
para si mesmos, a necessidade de aquiescer à 
norma, adotando tipos de comportamentos e 
recusando repetidamente outros. E [...] também 
compreender como afetos são produzidos e 
mobilizados para bloquear o que normalmente 
chamaríamos de ‘expectativas emancipatórias’ 
(SAFATLE, 2015, p. 48).

Estas são perspectivas indispensáveis para 
orientar as ações institucionais do sistema so-
cioeducativo, preparando a acolhida do jovem 
no território.

Finalmente, o trabalho de dissociação entre 
criminalidade e juventude, especialmente negra 
e pobre, mantém-se na centralidade de toda e 
qualquer ação referida à acolhida. A natura-
lização da mortalidade juvenil, a negação do 
genocídio do jovem negro, a patologização do 
crime e todo discurso petrificado e ideológico, 
economicamente orientado, configuram um 
cenário de fundo que dialoga e condiciona di-
retamente a atividade infratora do adolescente 
e a imagem simbólica que se constitui em torno 
dele. É a partir do ponto de indeterminação não 
capturado por essa rede semântica, jurídica e 
social que nascem as experiências de rebelião, 
criação e vida. “Não estaria aí o contraponto 
positivado a ser buscado e explorado em nossas 

ações socioeducativas, a cada caso, com cada 
jovem, nos intervalos da rotina de seus corpos 
indóceis?” (GUERRA, 2016, p. 230). 

5. Conclusão

A título de conclusão, deixamos a questão 
acerca do que seria acolher, senão incomodar, 
e não acomodar, o desassossego juvenil. Antes 
promover novos circuitos para esse desejo deso-
rientado, que busca os caminhos da docilização 
e da contenção. Freud (1937) já dizia que educar 
era tarefa impossível, ao lado de governar e de 
psicanalisar. Educar para a cidadania... Como 
fazê-lo sem colocar o jovem a trabalho em sua 
nominação, sem reduzi-lo à nomeação preconcei-
tuosa que sustenta a repetição de sua representação 
discursiva de ameaça e perigo? Não estaria aí, 
nessa aposta, a dimensão ética de toda e qualquer 
acolhida que se pretenda emancipatória com o 
adolescente autor de ato infracional? Desativar 
os afetos que mantêm a reincidência e abrir, 
assim, a condição de circulação de novas linhas 
de fuga, de novos circuitos? 

A política não opera em um espaço vazio, mas 
em um espaço saturado de representações, 
construções, fantasias, significações postas, 
trajetos de afetos corporais. É nesse espaço 
saturado que ela cria. Mas criar em espaços 
saturados implica identificar onde estão os 
pontos duros de saturação, ou seja, os pontos 
fantasmáticos que sustentam a coesão es-
trutural do espaço, a fim de transformá-los, 
explorando suas instabilidades e fazendo-os 
produzir novos afetos e efeitos (SAFATLE, 
2015, p. 135). 

Nenhum adulto que já tenha passado pela adoles-
cência desconhece a dificuldade dessa travessia. 
Ninguém que esteja no mundo pode se eximir 
de sua responsabilidade junto a ela.
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A ACOLHIDA DO PROFISSIONAL NO SIS-
TEMA SOCIOEDUCATIVO: A CONSTRU-
ÇÃO DE UM ESPAÇO DE VALORIZAÇÃO

Jacqueline de Oliveira Moreira
Ana Paula Goulart Kaitel

Fábio A. França
Camila Alves N. Soares

1. Introdução

As imagens e ideias vinculadas ao 
conceito de trabalho sofreram 
várias transformações ao longo 

da história da civilização. Na verdade, 
a avaliação sobre o sentido e o lugar 
do trabalho humano sai do extremo da 
desvalorização, da atividade considerada 
como inferior e, portanto, obrigação dos 
subalternos, no contexto da pré-moder-
nidade, mas que teria alcançado na mo-
dernidade, sobretudo na pós-revolução 
industrial, maior valor para definir a 
identidade e a existência de cada sujeito.  
No mundo contemporâneo, o trabalho 
goza de um lugar privilegiado na vida 
das pessoas. “Para alguns trabalhadores, 

o trabalho está intimamente relacionado à sua identidade” (FRANÇA; SOARES, 
2009, p. 741). O trabalho é apresentado pela sociedade contemporânea como uma 
atividade de alto valor que se inscreve no psiquismo humano?

No cotidiano, inteiro em atividade, o trabalhador depara com impasses e constrói soluções. No sentido 
ergológico, trabalhar é gerir um conjunto de fatores e de variáveis presentes num contexto laboral em  
determinado tempo em benefício de um objetivo. Para Schwartz (2000), trabalhar é gerir. 

Na gerência, estão presentes as negociações de normas ou renormalizações, as escolhas, os encontros, a 
discricionariedade, perpassados pela história e pelos valores individuais de forma que o que se conceitua 
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como atividade se caracteriza como “debate de 
normas e valores”, sempre numa dialética entre 
a dimensão conceitual referente às normas an-
tecedentes e dimensão experiencial que remete 
às renormatizações. (KAITEL, 2015, p. 45). 
Contudo, importantes diretrizes norteadoras 
podem perder-se frente ao excesso de burocracia 
a que o trabalhador está submetido na execução 
de atividades. 

O principal norteador socioeducativo é o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), 
o qual estabelece as diretrizes do cotidiano de 
trabalho e, nesta legislação, um subitem se dedica 
ao tema dos recursos humanos, que considera 
fundamental o cuidado na seleção e na formação 
continuada, cujo destaque é a afirmação sobre o 
perfil esperado para o trabalhador no campo das 
medidas socioeducativas: qualidade e habilidades 
na inter-relação com o adolescente, pautadas no 
princípio dos direitos humanos. O ponto central 
do atendimento socioeducativo é, portanto, que 
o profissional reserve tempo para prestar atenção 
no adolescente ou que tenha um grupo reduzido 
destes sob sua responsabilidade.

Além do Sinase, há outros norteadores, como 
a Política de Atendimento Socioeducativo, o 
Procedimento Operacional Padrão (POP) e o 
Regimento Interno. Vale destacar que na rotina 
da unidade a equipe técnica apropria-se dos 
norteadores política e metodologia, enquanto a 
equipe de segurança se incumbe do POP e do 
Regimento Interno.

Contudo, no dia a dia institucional, atravessa-
mentos dificultam que o profissional estabeleça 
vínculo com os adolescentes conforme preconiza 
o Sinase. Além da falta de investimento do Estado 
e da precariedade estrutural, os trabalhadores têm 
que enfrentar dificuldades de toda ordem: baixa 
remuneração, falta de reconhecimento, equipe 
desfalcada, excesso de adolescentes e demandas 
internas e externas para a realização do trabalho. 

As infidelidades e as imprevisibilidades do meio 
exigem que os técnicos renormalizem o tempo 
todo a fim de conseguir gerir esse contexto. A 
equipe de segurança precisa, pois, realizar a so-
cioeducação e ao mesmo tempo assegurar que as 
normas, regras e sanções presentes no POP e no 
Regimento Interno sejam cumpridas. Igualmente 
exigem-se aproximação e diálogo com o adoles-
cente e o uso de força moderada em situações 
de agitação que necessitem de contenção. A fala 
dos próprios profissionais da equipe técnica de 
um Centro Socioeducativo em Belo Horizonte, 
numa pesquisa realizada em 20151, revela um 
pouco as dificuldades enfrentadas:

Nós estamos atualmente com 45 adolescentes, 
e a diretora de atendimento falou assim: olha, 
preciso que você faça alguns relatórios pra 
ajudar, porque a equipe técnica está defasada, 
são dois psicólogas apenas, uma assistente 
social, e acabou que eu fiz a maioria dos 
relatórios. Então, quando  falo a maioria dos 
relatórios, não é  simplesmente pegar e fazer 
um parecer. Eu fiz o relatório todo. Peguei, por 
exemplo, algumas anotações dos psicólogos e, 
em cima disso, fiz uma construção que mais 
se assemelhasse a um parecer psicológico. 
[...] então, vários cadastros de família dos 
adolescentes a assistente social é que teria que 
fazer, porque às vezes não tem, ou tem uma 
só, que tá de férias ou de licença e não tem 
como fazer. Essa ausência de profissionais, 
essa defasagem, interfere em todos os setores 
da unidade (ENTREVISTADO I).

Porque é um trabalho muito desgastante, e 
mal remunerado, às vezes a pessoa chega 
aqui, ela tem uma formação específica, mas 
ela não vai exercer só essa formação, aqui ela 
tem que dar conta de um pouco de tudo, então 
você tem que se virar muitas vezes aqui e, teve 
ocasiões, às vezes, dependendo da demanda 

1  Os fragmentos de entrevistas apresentados neste capítulo 
se referem à pesquisa de mestrado de Ana Paula Goulart 
Kaitel (2015).
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de serviço, até o horário de almoço é com-
prometido. Também tem a questão do perfil, 
que, querendo ou não, são adolescentes, mas 
eles são infratores, tem alguns adolescentes 
que têm essa postura mais agressiva de não 
aceitar, então tem pessoas que têm dificuldade 
pra lidar com a pressão tanto dos adolescentes, 
quanto da própria direção das unidades que 
também, por sua vez, são pressionados pela 
secretaria, pelo próprio juiz, então às vezes é 
um trabalho realizado que não aparece, e... as 
condições da unidade é precária, de material 
físico e material humano também, porque os 
quadros de funcionários, não são, nunca, des-
de que estou aqui há seis anos, nunca foram 
preenchidos, então faltam funcionários e os 
poucos funcionários têm que desempenhar o 
serviço e fazer acontecer, e muitas vezes o 
poder judiciário, no caso o juiz e o Ministério 
Público, encaminham pedidos e requisições de 
relatório, de alguma outra coisa, e a unidade 
tem que se virar pra responder e o técnico 
tem que se desdobrar mesmo, e  isso desgas-
ta, condições precárias de trabalho, não tem 
um retorno, um reconhecimento da própria 
secretaria e principalmente a própria questão 
financeira, então isso desestimula, então muitas 
pessoas saem logo de imediato, porque não dão 
conta do serviço, por causa da pressão e tudo 
mais, associado a baixa remuneração e muitas 
outras ficam, mas assim, já com a cabeça em 
outra coisa, com a cabeça  em procurar uma 
outra coisa melhor (ENTREVISTADO I). 
(KAITEL, 2015, grifo nosso).

Em face dos desafios cotidianos do técnico e do 
agente socioeducativo, quem é o profissional que 
vem trabalhar no sistema? Quais suas expectativas 
e imaginários sobre adolescência, sobretudo do 
adolescente em conflito com a lei?

Quanto ao conhecimento prévio do campo, eis 
algumas expectativas:

Eu sempre busquei tudo na área do serviço social, 
saiu um processo seletivo pro socioeducativo, 
e eu me inscrevi. E vim pra cá trabalhar, eu 
só conhecia mesmo de teoria, eu não tinha a 

menor ideia da prática como era e como seria 
o trabalho. (ENTREVISTADO II).

Quando fiz o concurso eu não sabia das pecu-
liaridades de como seria o trabalho exercido, 
desempenhado dentro da unidade não, eu tinha 
uma noção muito superficial do que seria, 
principalmente pelo que li na época no edital 
pra trabalhar dentro de unidades socioeducati-
vas, que tinham menores infratores que eu iria 
realizar atendimento juntamente com eles, mas 
não tinha detalhes não (ENTREVISTADO I).

Eu vim do hospital, mas sempre me interessei 
em trabalhar na área social, fiz um trabalho 
voluntário no CRAS durante 10 meses, pela 
experiência no CRAS, pela questão de me 
incomodar muito com a desigualdade social, 
de querer fazer alguma coisa em prol desses 
adolescentes. (ENTREVISTADO VI).

A minha vida inteira foi voltada para a educação. 
Lecionei muitos anos. Aí fui fazer pedagogia 
pra firmar na área educacional e, dentro da sala 
de aula, ultimamente a gente vê que o papel do 
professor tá cada vez mais difícil, de decepção 
mesmo. Aí pensei em mudar de local e vim 
parar no socioeducativo, que também tem a 
ver com a educação (ENTREVISTADO III). 
(KAITEL, 2015).

Percebe-se que, em virtude do desconhecimento 
sobre o campo de atuação, os profissionais ba-
seiam-se em impressões vagas e inespecíficas. 
Mesmo assim, considerando as proposições 
do Sinase, existe alguma proposta de acolhida 
a quem chega ao sistema? O profissional tem 
alguma formação/informação prévia?

O Estado, na verdade, não prepara o profissional 
pra vir, pra estar nesse lugar não. Foi o primeiro 
concurso na área do socioeducativo, e aí nós 
chegamos e ninguém passou por um treina-
mento pra vir trabalhar aqui, fui aprendendo, 
eu e os outros fomos aprendendo no dia a dia, 
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e também  orientados, claro, pela política. Mas 
um treinamento específico a gente não recebeu. 
A gente vai adquirindo essa experiência com 
o passar dos anos.(ENTREVISTADO III).

Não tive preparação assim. Acho que fui 
aprendendo na prática com os outros técnicos. 
Algumas coisas têm as normativas, as legislações, 
mas tirando o ECA, o resto não deu tempo de 
ler nada. Foi na prática mesmo, com os outros 
técnicos que iam me acolhendo e mostrando 
como era o trabalho (ENTREVISTADO V).

Na primeira semana, tive uma orientação da 
psicóloga, que estava aqui, que hoje não está 
mais, meio que ela vai te guiando no trabalho, 
como que é a rotina, a dinâmica da unidade. 
E a prática você vai pegando (ENTREVIS-
TADO VI). 

Surgiu um processo seletivo para a SEDS, fui 
aprovada para trabalhar com recrutamento e 
seleção do pessoal das Unidades, mas essa 
vaga acabou não sendo disponibilizada por 
questões políticas. Então me ofereceram uma 
vaga numa Unidade Socioeducativa, mas nada 
me foi explicado; pelo nome, achei tratar-se de 
algum estabelecimento de ensino. Chegando 
na Unidade fui recebida pela diretora que me 
explicou o que era uma Unidade Socioedu-
cativa, pois eu não sabia qual era o trabalho, 
qual era o público e o que eu faria. O susto 
foi grande, pois eu não sabia que adolescentes 
ficavam presos, não sabia da existência de 
tais instituições e não havia me passado pela 
cabeça a ideia de trabalhar com adolescentes 
neste contexto.(KAITEL, 2015).

A equipe técnica atua nas instâncias jurídica, 
política, social, da saúde, da educação, da ini-
ciativa privada, entre outras. Suas atividades são 
regulamentadas por leis e prescrições normativas. 
O esperado é que tenha havido uma capacitação 
dos profissionais a fim de prepará-los para as 
complexas tarefas. Contudo, nem os concursados 

efetivos nem os contratados a têm. De maneira 
informal, dentro de uma “tradição oral”,  aqueles 
que já estão em exercício ensinam àqueles que 
chegam. “Quando me chamaram pra assinar o 
contrato me mostraram como era a unidade. 
No dia seguinte, já vim trabalhar e tô aqui até 
hoje. Eu aprendi no dia a dia, na prática mesmo, 
contando com a colaboração do pessoal que es-
tava na unidade na época.” (ENTREVISTADO 
II) (KAITEL, 2015). Já a equipe de segurança, 
conta com um treinamento teórico em direitos 
humanos, adolescência, entre outros, e prático 
(sobretudo defesa pessoal e algemação). O tempo 
do curso é diferente para agentes concursados 
e contratados.

O corpo diretivo da unidade também é responsável 
por orientar o trabalho dos profissionais. Porém, 
a rotatividade frequente dos diretores ocasiona 
impasse na transmissão das diretrizes, às quais 
faltam continuidade de ações e entendimentos. 
A cada diretor um novo tom é dado ao trabalho. 
O “tudo novo de novo”. Como o profissional 
pode se implicar no processo da socieducação 
do adolescente?

Embora as normativas sejam as mesmas a aplicar 
a todos os adolescentes, o importante é tornar o 
atendimento individualizado às particularidades, 
demandas, desejos que permeiam a trajetória 
histórica do adolescente, considerando seus 
motivadores, seus impasses, suas dificuldades. 
E tal fato faz surgir o seguinte questionamento: 
o que é socioeducar para cada ator implicado 
na socioeducação?

Fazeres cotidianos: boas ideias e 
impasses

Visando a escutar os profissionais envolvidos 
nas medidas socioeducativas, em 2016 houve no 
Fórum Permanente do Sistema Socioeducativo 
de Belo Horizonte um momento no qual foi 
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possível pensar em grupo sobre os impasses e 
as boas práticas que podem advir da construção 
de miniequipes de referência. 

As miniequipes vêm responder ao impasse 
da capacitação inicial e continuada e são uma 
forma interessante de organizar as atividades. 
Algumas unidades funcionam com dois ou três 
técnicos, que precisam dar conta da defasagem de 
agentes da equipe. A possibilidade de formação 
das miniequipes acaba contemplando um ponto 
difícil de ser trabalhado no âmbito institucional: 
a divergência dos saberes de cada profissional e 
a necessidade de privilegiar determinada área em 
detrimento de outra. Nesse ponto, cabe mencionar 
a diferenciação entre uma equipe multidisciplinar 
e uma interdisciplinar, pois tal fato pode acar-
retar impasses dentro de uma instituição. Caso 
a equipe se organize do modo multidisciplinar, 
cada profissional exercerá a sua atividade sem 
um aspecto integrador, o que pode propiciar a 
sobreposição de um saber sobre o outro.

Já na forma interdisciplinar, haverá a integração 
dos saberes para um único fim. Tal organização, 
somada à possibilidade de formação de minie-
quipes, pode conduzir a uma boa prática, pois 
visariam à integralidade e à complementaridade 
dos saberes. Poderia, inclusive, contemplar nessa 
miniequipe a participação de agentes socioeduca-
tivos, os quais demandam aproximação entre eles 
e a equipe técnica, prática cujo esboço permite 
a integração da comunidade socioeducativa. 

As assembleias seriam solução ao impasse do 
compartilhamento de informação em um espaço 
no qual podem ser colocadas em pauta as deman-
das dos diversos atores do sistema. Tal prática 
seria uma forma bem interessante de interagir, 
discutir, argumentar e eleger prioridades e ações 
efetivas às demandas apresentadas. Contudo, das 
assembleias surgiriam as demandas dos adoles-
centes e das equipes de trabalho institucional, 

possivelmente um dos maiores imbróglios no 
contexto das medidas socioeducativas.

Contemplar as demandas daria voz a todos os 
endereçamentos dirigidos ao outro? 

A dificuldade de relacionamento entre as equipes 
técnica e de segurança se faz presente em todas 
as oportunidades nas quais há a possibilidade 
de diálogo, o que leva a pensar esse impasse 
como um sintoma institucional sem solução 
por não conseguir afinar o discurso e lidar com 
o adolescente de forma coesa. Em algumas si-
tuações, a falta de alinhamento do discurso na 
gerência da unidade ou na gerência geral acaba 
por refletir no trabalho direto das equipes e na 
validação do saber do outro na construção de 
um saber coletivo.

A parceria entre a rede e a comunidade acaba se 
dando graças às articulações feitas pela equipe 
técnica. A responsabilidade de estabelecer esse 
vínculo quase sempre acaba recaindo sobre 
profissionais que muitas vezes lançam mão de 
contatos pessoais e recursos próprios a fim de 
conseguir desenvolver a MSE do adolescente. 
Assim, a Instituição consegue firmar parcerias 
públicas e privadas que auxiliem no desenvolvi-
mento da efetivação de algumas demandas para 
os adolescentes.

No cotidiano do trabalhador, ressaltam-se os 
seguintes impasses: 1. falta de uma capacita-
ção específica e continuada para o profissional 
que ingressa; 2. inexistência de diálogo entre 
equipes e no interior da mesma equipe; 3. falta 
de transparência da direção; 4. desalinhamento 
no discurso entre as direções; 5. conflito entre 
valores pessoais e conceitos que fundamentam a 
socioeducação; 6. escassez de recurso; 7. excesso 
de burocracia.

A capacitação específica e continuada é um 
desejo dos profissionais. Todavia, as múltiplas 
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demandas atribuídas a técnicos e a agentes num 
contexto institucional de excesso de trabalho, 
poucos profissionais e carência material dificul-
tam ou podem inviabilizá-la. Dispor de tempo 
para a capacitação é o motivo apresentado, uma 
vez que os profissionais acumulam um banco de 
horas extenso que não conseguem compensar. 
Instituir formalmente um espaço no cotidiano 
laboral a fazer parte das atividades da unidade 
diminuiria os impasses entre as equipes.

O trabalho em equipe se mostra um desafio 
para muitos profissionais, pois um grupo não 
implica uma equipe. Uma equipe prescrita é algo 
importante, mas sua delimitação não é capaz de 
abarcar as trocas e as ações que ocorrem entre as 
pessoas a fim de realizar uma atividade e torná-la 
mais eficiente (SCHWARTZ, 2000b). Da mesma 
forma, o simples fato de ser multiprofissional 
não garante uma resposta efetiva à complexidade 
das demandas. Assim, a integração permanen-
te de uma equipe a outros serviços e a outras 
equipes se faz necessária e forma uma rede de 
relações no coletivo de trabalho, de maneira às 
vezes informal, a fim de conseguir concluir as 
atividades com maior eficácia (EFROS, 2014). 

O intercâmbio de informações e de impressões 
dentro das equipes e entre equipes é imprescin-
dível a um saber coletivo. Conhecer o trabalho 
do outro, identificar as diversas lógicas e limi-
tações das demais disciplinas e diretrizes, estar 
familiarizado com as condições, as pressões, as 
peculiaridades e as prioridades do momento são os 
requisitos para que a colaboração se desenvolva. 
A partir dessa visão global e da representação 
da atividade é que os trabalhadores decidem se 
vão cooperar, solidarizar-se ou mesmo entrar em 
confronto, avaliando o que é possível fazer numa 
combinação de elementos que será sempre única.

Um coletivo se constrói mediante alguma 
estabilidade e permanência, pois a cooperação 
e a confiança advêm da convivência, com o 

passar do tempo na organização. O trabalhador 
se vê estimulado a cooperar a fim de atingir 
qualidade,  eficácia e prazer na atividade que 
executa, formando uma identidade laboral 
singular e uma boa saúde mental (SCHERER; 
PIRES; SCHWARTZ, 2009).

A falta de transparência entre os profissionais 
e a direção de um coletivo de trabalho pode 
fomentar e motivar um imaginário de descon-
fiança. É preciso, pois, aproximar os saberes em 
cada área de abrangência, elaborar um projeto 
coletivo em prol de cada adolescente, respeitando 
sua particularidade e subjetividade. Processos 
que se desenvolvem coletivamente têm mais 
possibilidade de se efetivar, pois cada um acaba 
se apropriando desse projeto como seu, envol-
vendo-se, dedicando-se, sendo protagonista do 
que realiza, e não simplesmente se curvando à 
burocracia. 

Buscar espaço de diálogo segundo uma visão 
mais holística de cada caso e encaminhamentos 
que consigam abarcar as peculiaridades de uma 
forma mais abrangente possibilitaria estratégias 
para  solução e tomada de decisões coletivamente, 
levando em consideração os diversos saberes e 
olhares dos profissionais envolvidos no processo 
socioeducativo.

Em um sistema socioeducativo carente, vários 
projetos e ações se tornam inviáveis ou mesmo 
impossíveis em razão de equipes desfalcadas, 
grande número de adolescentes, excesso de 
demandas e de burocracia, poucos recursos 
financeiros, falta de veículos e de material de 
trabalho, condições estruturais precárias, difi-
culdade de acesso à rede, entre outras coisas.
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Considerações finais

Fonte de construção da identidade humana, que 
oferece dimensões de realização e sofrimento, 
projetos coletivos visam a melhores condições 
de trabalho e, por  acreditar e apostar nisso, 
propõe-se: 1. valorização do profissional no 
plano da carreira; 2. investimento em educação 
continuada; 3. maior interação com a universidade 
(pesquisas, supervisão, discussão, eventos); 4. 
formar grupo de discussão no interior das equipes, 
tempo para reflexão; 5. aumento de recurso; 6. 
melhoria das instalações; 7. treinamento profis-
sional que respeite as particularidades das áreas 
de atuação; 8. efetivar atendimento de apoio ao 
servidor; 9. criar relação construtiva com os 
órgãos de fiscalização.

Além dessas propostas, agregue-se a sugestão 
de se criar um espaço de diálogo com os pro-
fissionais no qual se detalhem os processos, as 
dificuldades e as necessidades. Geralmente, 
cumprem-se diretrizes sem a opinião de profis-
sionais que se encontram no trabalho frente ao 
adolescente autor de ato infracional, aquele que 
efetivamente pode dizer sobre o seu saber fazer 
no contexto da medida socioeducativa.
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A ACOLHIDA NA MEDIDA SOCIOEDU-
CATIVA DE SEMILIBERDADE: DIVERSAS 
VOZES E REFLEXÕES

Ana Carolina Gouvêa Pinto Veloso
Maria Aparecida Marques Vasconcelos

Este texto traz a análise de uma 
discussão em grupo que teve 
como ponto de partida o tema 

“A acolhida na medida socioeducativa”. 
A proposta foi pensada em três passos.  
O primeiro passo: a experiência de 
um seminário, no qual participaram 
profissionais que atuam nas medidas 
socioeducativas e em outras políticas 
de atendimento ao adolescente em 
conflito com a lei no estado de Minas 
Gerais. O segundo passo: a divisão dos 
participantes em subgrupos que possibi-
litaram o encontro destes sujeitos com 
as mais diversas formas de acolher os 
adolescentes, família, rede e comuni-
dade nos espaços socioeducativos. O 
terceiro: o subgrupo da semiliberdade 
e o relato vivo da prática. 

No subgrupo sobre a acolhida na medida socioeducativa de semiliberdade, os profissionais trouxeram 
a acolhida a partir de duas perspectivas: procedimental e interventiva. Deste modo, na condição de res-
ponsáveis pela coordenação do grupo, ouvimos, gravamos, transcrevemos e analisamos. Entendemos 
que era necessário ler as forças, as potências e os atravessamentos que permeiam o ato de acolher em 
uma medida restritiva de liberdade. 

Para a escrita deste texto, sem a intenção de definir, buscamos compreender, do ponto de vista prático 
e conceitual, a acolhida como uma experiência que toca tanto aos adolescentes como à equipe que atua 
nesta medida socioeducativa. O nosso principal recurso metodológico foi a escuta dos membros do grupo, 
tendo a troca de experiências como termômetro da discussão. O grupo operou no sentido de proporcio-
nar um diálogo que lhes fizesse ressignificar suas experiências com os adolescentes, com o universo 
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socioeducativo e com a própria posição de quem 
acolhe e acompanha.

Deste modo, na tentativa de descrever as forças 
subjetivas e pedagógicas envolvidas na acolhida, 
o grupo nos levou a considerar que sentir-se 
acolhido tem efeitos no cumprimento da medida 
de semiliberdade que podem possibilitar ao ado-
lescente estabelecer diferentes posições diante 
da dualidade: liberdade - restrição de liberdade.

1. Semiliberdade: o ponto de partida

A semiliberdade é uma determinação judicial, 
prevista no artigo 120 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Trata-se de uma medida socioedu-
cativa que pode ser aplicada pela constatação do 
ato infracional ou como forma de transição para 
o meio aberto, que traz em seu escopo a restrição 
de liberdade e tem sua execução materializada 
em casas onde os adolescentes permanecem sob 
o acompanhamento de equipes multidisciplina-
res e agentes de segurança socioeducativa. Os 
adolescentes acautelados nas casas estão sob 
responsabilidade compartilhada – Estado/família. 
Portanto, podem participar de atividades internas 
e externas, frequentar cursos e a escola formal 
em instituições da cidade, bem como visitar os 
seus familiares nos finais de semana.

A semiliberdade já estava prevista no Código 
de Menores, como modalidade de atendimento, 
porém, com diferenças em relação à Doutrina 
da Proteção Integral. O Código de Menores era 
orientado pela Doutrina da Situação Irregular, e 
em seu artigo 39, a semiliberdade era determinada 
judicialmente como transição para o meio aberto. 
Além disso, transferiam-se para a comunidade as 
ações de escolarização e profissionalização, não 
constando do princípio legal a obrigatoriedade 
da escolarização e assim, não responsabilizando 
o Estado pela oferta de política pública especí-

fica. Com o ECA, ampliam-se as possibilidades 
de aplicação da semiliberdade, permitindo que 
seja determinada também como primeira medida 
socioeducativa. Outra mudança está na possibi-
lidade dos adolescentes realizarem atividades 
externas, independente da autorização judicial e 
a obrigatoriedade tanto da escolarização quanto 
da profissionalização. Retomando o art. 120 do 
ECA, a semiliberdade é descrita da seguinte forma: 
“O regime de semiliberdade pode ser determina-
do desde o início, ou como forma de transição 
para o meio aberto, possibilitada a realização 
de atividades externas, independentemente de 
autorização judicial” (BRASIL, 2002, p. 100).

Costa (2004) refere-se à semiliberdade como 
uma forma mitigada de institucionalização, isto 
porque, em parte do tempo, os adolescentes 
encontram-se restritos à casa de semiliberdade, 
privados do direito de ir e vir. Assim, a oferta de 
ações socioeducativas externas a casa é a opor-
tunidade que têm de circular pela comunidade, 
acessando seus equipamentos públicos. 

O movimento na semiliberdade gira em torno 
de uma rotina em que “o dentro” e “o fora” se 
complementam. A rotina de atividades externas 
consiste nas idas à escola e aos cursos profissio-
nalizantes, além da participação em oficinas e 
atividades de esporte, cultura e lazer. Também 
são permitidas saídas nos fins de semana, nas 
quais os adolescentes, perante a assinatura de 
um termo de responsabilidade1 por parte de seus 
responsáveis, podem passar um dia com a família. 
Progressivamente, a saída pode ser realizada no 
sábado com retorno no domingo. Muitas vezes, 
é nesse movimento que alguns adolescentes não 
voltam, simplesmente evadem. Evasões estas 
que, para a lei, caracterizam a resposta judicial 
de descumprimento da medida socioeducativa. 

1 Regimento Único das Unidades de Execução da Medida 
Socioeducativa de Semiliberdade. Belo Horizonte, 2016.
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A unidade de semiliberdade tem a estrutura de 
uma casa, com paredes, sala de televisão, quar-
tos, cozinha, área de convivência, banheiros, 
janelas e móveis. No entanto, tem sua estrutura 
inicial adaptada para tornar-se uma unidade de 
segurança, regida por regras. Na casa de semi-
liberdade, a regra aparece desde a acolhida do 
adolescente, momento em que são apresentadas, 
além da estrutura física, as regras que regem o 
funcionamento da casa como uma unidade de 
segurança. A estrutura da casa não é descartada 
no processo de adequação para tornar-se uma 
unidade de semiliberdade, por isto nos con-
vida a lidar com os desafios da diferença e da 
convivência. São, em média, 20 adolescentes 
dividindo, além dos quartos, a responsabilidade 
de conviver em um mesmo espaço, a partir de 
uma medida judicial.  

Mesmo entendendo que nas unidades de semi-
liberdade há uma interação natural, comum na 
adolescência, a medida judicial é individual e, 
por isto, a capacidade das unidades é limitada a 
um número restrito de adolescentes, para garan-
tir um acompanhamento mais individualizado 
(BRASIL, 2006).

O programa de atendimento deverá ser reali-
zado, preferencialmente, em casas residenciais 
localizadas em bairros comunitários, consi-
derando na organização do espaço físico os 
aspectos logísticos necessários para a execução 
do atendimento dessa modalidade socioedu-
cativa sem, contudo, descaracterizá-la de uma 
moradia residencial. (BRASIL, 2006, p. 50). 

A resolução do CONANDA (BRASIL, 2006) 
prevê uma arquitetura socioeducativa concebida 
como espaço que permita a visão de um pro-
cesso indicativo de liberdade, não de castigos 
e nem da sua naturalização. Contudo, há uma 
caracterização das casas como uma unidade de 
segurança, a partir de aparatos físicos que limitam 
a circulação, isto significa que a acolhida está 

condicionada a uma determinação judicial e as 
saídas à autorização. Quanto ao desligamento 
total deste espaço, é necessário, sobretudo, outra 
determinação, que seria o desligamento da medida. 
Tais pontos diferenciam a casa de semiliberdade 
de uma casa comum, pois está claro que, assim 
como o desligamento, a admissão nesse espaço 
vem através de uma determinação judicial, em 
que a espontaneidade no ato de acolher torna-se 
um desafio, marcando a diferença da unidade de 
semiliberdade de um lar. 

2. A função pedagógica da acolhida

Quando o adolescente chega a uma casa de semi-
liberdade, passa pelo procedimento da acolhida. 
No sentido formal da palavra, acolhida é o ato 
de recepcionar a pessoa que chega a qualquer 
lugar. É um momento propício para que conheça 
os desejos, as vontades e as demandas de cada 
caso. O adolescente traz consigo uma bagagem 
com demandas diversificadas e é no momento da 
acolhida que se traçam propostas para o cumpri-
mento de sua medida socioeducativa. Esta ocasião 
também constitui espaço para recebimento de 
orientações sobre o funcionamento da unidade de 
semiliberdade e informações sobre sua medida. 

A acolhida possibilita a criação de vínculos. É a 
oportunidade do adolescente conhecer as regras e 
normas da unidade para uma melhor convivência, 
garantindo formas de acesso à instituição. Nesse 
momento, o diálogo e o esclarecimento de dúvida 
se fazem importantes para o conhecimento de 
um novo espaço e garantem também as formas 
de acesso aos seus direitos. As maneiras de 
acolher podem dar-se de modos diferenciados, 
levando em consideração as singularidades de 
quem acolhe ou é acolhido. 

De acordo com Costa:



48

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo

[…] Essa impressão inicial vai influenciar 
fortemente as posturas e atitudes assumidas 
pelo jovem nas etapas seguintes da relação. 
Por isso, a adoção de determinados contatos 
iniciais, é extremamente importante para que 
o adolescente sinta-se o verdadeiramente 
acolhido e aceito. (COSTA, 2001, p. 101).

Nesse sentido, Costa nos aponta o cuidado de 
estabelecer os primeiros contatos com os ado-
lescentes, na tentativa de construir vínculos de 
convivência e possibilidade de diálogos durante 
o cumprimento da medida. A acolhida torna-se 
eficaz no momento em que há o reconhecimento 
dos limites de quem chega e a possibilidade de 
que outros limites surjam durante a trajetória na 
semiliberdade.

Durante a conversa no subgrupo da acolhida na 
semiliberdade, os profissionais ressaltaram que 
a acolhida perpassa o momento da chegada do 
adolescente à unidade. No entanto, ela não se 
restringe apenas ao momento da chegada, mas 
da-se-rá por todo o cumprimento da medida so-
cioeducativa, estendendo-se até o desligamento 
da medida. 

De acordo com o caderno do IASP, Pensando e 
Praticando a Socioeducação, a acolhida aparece 
como:

Não se confunde, portanto, com a recepção, 
uma vez que a transcende, comportando, em 
especial, a formação de vínculos positivos entre 
os agentes da ação socioeducativa (educadores 
e educandos). Trata-se, portanto, da atitude de 
acolhimento, que é a base para a criação de 
vínculos.(INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL 
DO PARANÁ, 2007, p. 44).

Neste sentido, a acolhida é um processo diário, 
mas realizado por quem? 

Todos os profissionais que atuam numa casa de 
semiliberdade, dentre eles citamos os agentes 

de segurança socioeducativa, os psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, pedagogos, assistentes 
sociais, analistas jurídicos, diretores e adminis-
trativos, são pessoas responsáveis por acolher 
os adolescentes. Esses profissionais devem ser 
capazes de se sensibilizar com esse momento 
diferente para o adolescente, independente de 
quantas vezes o mesmo tenha passado pela me-
dida, uma vez que o retorno também é parte da 
história do adolescente. O cuidado com os tons 
das conversas, a forma de abordagem, a escuta 
qualificada fazem parte de todo o processo de 
acolhimento. De acordo com o caderno do IASP 
(2007, p. 45): “O papel do educador é compor a 
sensibilidade da postura do acolhimento com a 
disciplina e os limites necessários à permanência 
do adolescente na unidade”. 

Desta forma, uma postura sensibilizada e apoiada 
pela orientação que deve ser passada ao ado-
lescente poderá fazer diferença na sua adesão 
à medida. A proposta de acolhimento também 
perpassa os eixos da medida. A forma de abor-
dagem de inclusão na escola e nas oficinas, a 
retirada de documentação e a acolhida da família 
na casa podem ser questões importantes para o 
adolescente. 

Se em um primeiro momento devem-se conhecer 
as normas e regras da casa, em um segundo mo-
mento deve-se avaliar a forma singular de lidar 
com elas. Deve-se pensar como o adolescente 
irá  aderir à medida, como irá portar-se diante 
dos atendimentos diversos, das participações em 
oficinas e também como lidar com a liberdade 
restrita, uma vez que, na semiliberdade, o ado-
lescente irá realizar diversas atividades fora da 
casa, como explicado nos parágrafos anteriores.

 



49

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo

3. O impacto subjetivo da acolhida

Para Guattari e Rolnik (2000), tudo o que nos 
chega pela linguagem, pela família e pelos equi-
pamentos, ou seja, por instâncias individuais, 
coletivas e institucionais que nos rodeiam, define 
nossa maneira de perceber o mundo, de produzir 
subjetividade. Assim, o conceito de subjetividade 
é indissociável da ideia de produção (KASTRUP, 
1999). O campo da subjetivação é o campo dos 
processos em que o sujeito se constitui, um campo 
composto por saberes e coisas, por elementos 
materiais, sociais, etológicos, políticos, lingüís-
ticos, tecnológicos e econômicos (GUATTARI; 
ROLNIK, 2000). E neste campo, da produção 
de subjetivação, o indivíduo produz formas de 
sensibilidade, de pensamento, de desejo, de ação, 
de aprendizagem, modos de relação consigo 
mesmo e com o mundo. 

Partimos dessas contribuições teóricas para decifrar 
as experiências narradas pelos profissionais que 
discutiram sobre a acolhida na semiliberdade. 
Nos relatos, aparece a acolhida sob duas forças: 
como dispositivo procedimental, presente como 
prática da equipe de segurança socioeducativa na 
admissão do adolescente na unidade de semili-
berdade; e como intervenção. Ao mesmo tempo, 
no decorrer da discussão, fomos provocados a 
misturar as duas visões e a pensar que categorizar 
as equipes como segurança e técnica poderiam 
comprometer as possibilidades de interpretar a 
acolhida. 

Ao abordar a acolhida do ponto de vista pedagógico 
e conciliá-la às forças subjetivas, relacionamos 
os elementos da discussão dos profissionais e 
suas intercessões às contribuições teóricas de 
Paulo Freire, por serem elas atravessadas por 
aspectos subjetivos éticos e políticos, marcados 
pela necessidade de criação de um processo ca-
paz de tornar homens e mulheres conscientes do 
seu papel no mundo. Nesta perspectiva teórica, 

compreendemos que o ato de acolher torna-se 
um ato político, um processo de subjetivação. 

Neste sentido, percebemos emergir nas falas 
dos profissionais o desejo de possibilitar que os 
adolescentes se vinculem à medida, como uma 
força que atravessa cada um durante a prática 
socioeducativa na restrição de liberdade. Rol-
nik refere-se ao desejo como um “processo de 
produção de universos psicossociais; o próprio 
movimento de produção desses universos.” 
(ROLNIK, 2006, p. 229). Assim, arriscamos a 
hipótese de que acolher, para além de um ato 
procedimental, pode fazer surgir no adolescente a 
construção de um vínculo e, assim, do desejo de 
permanecer, na medida em que interfere direta-
mente no cumprimento da determinação judicial.  
A intenção não é perder de vista a semiliberdade 
como medida judicial, mas é potencializar nos 
adolescentes a construção do vínculo com os 
eixos da medida pela via do desejo.

O grupo caminhou para um processo de constru-
ção e desconstrução de ideias, que levaram cada 
profissional a pensar e gerar novas opiniões. A 
roda de conversa tem este poder, de promover 
um movimento contínuo que faz o corpo vibrar, 
dá movimento a interesses individuais, produz 
afetos e os conecta ao mundo, à aprendizagem. 
Nesta sintonia, concluímos que a restrição de 
liberdade não é capaz de comprometer a cons-
trução do vínculo e que a acolhida tem efeitos 
interventivos quando se tem a consciência da 
sua diferença no processo socioeducativo. Outro 
ponto forte da discussão foi elaborar a acolhida 
como um conceito múltiplo, sem a intenção de 
fragmentar o pensamento, mas considerando as 
diferentes possibilidades práticas. Enceramos 
com questões que passam pela participação da 
segurança socioeducativa no processo interven-
tivo de acolhida e de um maior diálogo entre os 
profissionais da casa, de modo que a acolhida 
seja uma prática cotidiana e presente em todos 
os espaços da unidade e da rotina. 
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4. O ensaio de uma conclusão

Acolher, então, captura, aprisiona, quando ocor-
re unicamente na perspectiva procedimental, 
alertando que a lógica procedimental não é de 
exclusividade da segurança socioeducativa, todos 
os profissionais que atuam em uma unidade de 
semiliberdade correm o risco de operar em uma 
lógica procedimental se as ações não forem orien-
tadas no viés socioeducativo. Ao mesmo tempo, 
cabe lembrar que, da segurança socioeducativa, 
temos grandes surpresas no que diz respeito à 
escuta dos adolescentes e ao exercício de decifrar 
a relação que cada um constrói com a medida. 

Se acolher alguém, em qualquer situação, pode 
ser um tanto quanto desafiador, já que nem 
sempre a forma de expressão pode ser bem vista 
por quem chega, imagine em uma unidade de 
privação ou de restrição de liberdade onde o 
adolescente chega por uma determinação judicial 
e ainda terá que lidar com questões extramuros. 
Pensar nessa forma de abordagem, como já dito 
anteriormente, é pensar uma abordagem que se 
dará desde a chegada até o desligamento, uma 
tarefa não tão simples.

Mas a tarefa é possível, uma vez que os ado-
lescentes cumprem a medida até o seu desliga-
mento. Se a acolhida pode interferir inicialmente 
no estabelecimento de vínculo do adolescente 
com a semiliberdade, apostamos que ela não é 
determinante. Pensar em abordagens que ini-
cialmente estabeleçam relações positivas pode 
facilitar a abordagem com o adolescente de 
vínculo institucional. Porém, os dias seguintes 
e as próximas acolhidas também apoiarão uma 
adesão à medida.

Do grupo nasceu o consenso de que acolher na 
medida de semiliberdade é mais do que receber 
bem na casa. Acolher exige ouvir o universo de 
cada adolescente, o que reforça a ideia de pensar 
a acolhida como ato político, de produção de 

subjetivação, da descoberta de novos caminhos 
(apesar do contexto de restrição de liberdade e 
vinculados a uma determinação judicial) que 
libertam, no processo de vinculação à medida 
e de exercício da liberdade. 
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ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE: CIA BH
Ana Carolina Dias Silva
Priscila Lage de Oliveira

Rodrigo Goes e Lima
Tamires Oliveira de Andrade

Thereza Rachel Almeida Pires de Lucena Pereira

1. Introdução

O presente texto propõe uma 
breve descrição da estrutura 
física e de funcionamento do 

Centro Integrado de Atendimento ao 
Adolescente Autor de Ato Infracional 
– CIA/BH. Evitando a postura de nos 
distanciarmos da análise de nossa im-
plicação no contexto da instituição por 
meio do que poderia ser um processo 
meramente descritivo, empreendemos 
a tentativa de não nos furtarmos a rea-
lizar uma análise crítica dos processos 
e dos impasses que se apresentam no 
cotidiano da instituição – e que traduzem 
a própria constituição da verdadeira 
operacionalidade institucional – para que 
novas propostas e alternativas surjam. 

2. Infraestrutura

O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA/BH foi criado 
por meio da Resolução-Conjunta nº 68, datada de 2 de setembro de 2008, em cumprimento ao disposto 
no art. 88, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a proposta de viabilizar o 
célere e efetivo atendimento ao adolescente autor de ato infracional, em um mesmo espaço físico, por 
equipe interinstitucional, composta por juízes de Direito, promotores de Justiça, defensores públicos, 
delegados de Polícia, policiais militares, e funcionários da Subsecretaria de Estado de Atendimento as 
Medidas Socioeducativas (SUASE) e da Prefeitura Municipal.
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A instituição está alocada em um prédio de três 
andares situado na Rua Rio Grande do Sul, 604, 
Barro Preto, Belo Horizonte; onde encontram-
se reunidas as várias instituições públicas que 
compõem o Sistema de Justiça Juvenil, com o 
objetivo de agilizar e dar maior efetividade à 
jurisdição penal do referido público,  através da 
oferta de processos integrados.

A disposição dos diferentes atores no espaço físi-
co respeita e favorece o fluxo que o adolescente 
percorre ao longo do processo de acolhida na 
instituição. Assim, a estrutura básica do Centro 
apresenta a seguinte configuração: no primeiro 
andar encontram-se alocados a sala de confecção 
do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 
da Polícia Militar, e os gabinetes da Polícia Civil, 
do Núcleo de Encaminhamento do Adolescente 
à Família (NEAF – SUASE) e da Prefeitura 
Municipal. Com exceção da Prefeitura, esses são 
os primeiros dispositivos a se encarregarem do 
processo do jovem. O segundo andar do prédio é 
ocupado pela Promotoria de Justiça e defensores 
públicos; no andar superior, o Tribunal de Justiça e 
a administração do prédio ocupam-se das análises 
dos processos, audiências e possíveis decisões 
sobre aplicações de medidas e encaminhamentos. 

O CIA/BH é o único espaço no município de-
signado para receber o adolescente apreendido 
em flagrante de ato infracional pela Polícia 
Militar ou pela Guarda Municipal. O primeiro 
procedimento após o encaminhamento do jo-
vem é a confecção imediata do REDS, que tem 
por finalidade registrar, de forma ordenada e 
minuciosa, os fatos relacionados à apreensão, 
verificando se há indícios mínimos de autoria e 
prova da materialidade do cometimento do su-
posto ato infracional. Processo em consonância 
com o artigo 172 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n. 8.069/90) que dispõe que 
o adolescente apreendido em flagrante de ato 
infracional será, desde logo, encaminhado à 
autoridade policial competente. 

Finalizadas pelas autoridades policiais as provi-
dências necessárias, incluindo as etapas previstas 
de investigação pela Polícia Civil, o adolescente é 
encaminhado ao NEAF para que seja feito contato 
com os pais ou responsável, informando o ocorrido 
e solicitando a presença deles. Enquanto aguardam 
audiência preliminar, quando serão apresentados ao 
Juiz de Direito, os adolescentes são encaminhados 
aos alojamentos localizados na garagem do edifí-
cio-sede. O subsolo possui seis alojamentos, sob a 
responsabilidade de funcionários da SUASE, sendo 
dois deles usualmente destinados a maiores de idade 
apreendidos junto a adolescentes ou a jovens do 
sexo feminino, conforme demanda. 

Ainda na garagem encontram-se duas acomo-
dações, sendo uma feminina e outra masculina, 
destinadas a adolescentes liberados ao longo do 
processo que aguardam a chegada de familiar ou 
responsável. Há também no subsolo o refeitório 
da equipe de agentes socioeducativos e de 
funcionários terceirizados para prestação de 
serviços no CIA, assim como um banheiro e 
área para estacionamento dos veículos.  

Frente à descrição do espaço físico, aqui podemos 
antecipar alguns dos impasses que se impõem na 
rotina de execução dos procedimentos pelos quais 
o CIA se organiza, no que diz respeito às medidas 
de segurança condicionadas e condicionantes de tal 
espaço. Entendemos que a estrutura física de uma 
instituição (trans)porta valores simbólicos que não 
podem ser negligenciados no contexto da proposta 
da prática socioeducativa. No que diz respeito aos 
dispositivos de segurança, por exemplo, se por 
um lado, podem se materializar com o objetivo 
de garantir uma convivialidade segura de todos os 
atores envolvidos no processo – garantindo proteção 
integral – por outro lado, eles podem reproduzir 
procedimentos meramente coercitivos, segregatórios, 
contribuindo para um contexto simbólico insalubre 
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e que não corresponde à atmosfera desejada de 
proteção e de socioeducação. No caso do CIA, 
onde a proposta da socioeducação é prioridade, 
devemos estar sempre atentos que a existência de 
um rigor procedimental e suas implicações com o 
espaço físico, deva se conjugar a um atendimento 
plural e humanizado ao jovem. 

3. Comunicação com familiar ou 
responsável e participação das 
famílias no processo

A celeridade exigida no processo de acolhimento 
do adolescente suposto autor de ato infracional 
representa um importante desafio na logística de 
condução e conciliação de prioridades no momento 
de sua entrada no CIA/BH. Em relatos colhidos 
junto aos diversos atores presentes em discussões 
coletivas sobre os impasses e dificuldades obser-
vados acerca da recepção do adolescente no CIA/
BH, observamos que o fluxo dos processos de 
acolhimento dos adolescentes, por vezes, apre-
senta como desafio e horizonte, conceder uma 
possibilidade mais abrangente ao envolvimento 
da família de forma mais implicada, no curso da 
socioeducação. O tempo estimado para que o 
adolescente chegue ao NEAF–SUASE, a fim de 
que seja realizado contato com familiares ou res-
ponsável foi apontado pelos atores que participam 
dessa rotina como sendo em média de 6 horas, 
considerando o tempo decorrido de realização dos 
procedimentos pelas equipes de Polícia Militar 
(elaboração do REDS) e da Polícia Civil (colheita 
de oitivas, identificação do material apreendido, e 
etc.). Tal constatação é importante na medida em 
que a prisão em flagrante é um modelo de prisão 
cautelar que existe primeiro no mundo fático para, 
posteriormente, existir na esfera jurídica. Por este 
motivo, é necessária sua imediata comunicação 
à autoridade judiciária competente, bem como à 
família do adolescente, de modo que ambos os 
processos recebam a devida atenção para que 

ocorram sem maiores atrasos e sem comprometer 
o ordenamento processual. 

Além de estar disposto no ECA, a imediata co-
municação da prisão de qualquer pessoa à família 
também é garantida por nossa Carta Magna, como 
direito fundamental, em seu artigo 5º, LXII, a 
saber: “ a prisão de qualquer pessoa e o local onde 
se encontra serão comunicados imediatamente ao 
juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada.” (BRASIL, 1988).

A eventual demora no contato e acionamento da 
família poderia implicar, por exemplo, em outra 
importante questão no que diz respeito à pos-
sibilidade de acompanhamento de tal processo 
pelos responsáveis. A necessária dinamicidade do 
processo de acolhida, que preza pela garantia de 
direitos dos adolescentes, nos coloca uma reflexão 
na forma de um questionamento construtivo: na 
medida em que há a exigência de comunicação aos 
responsáveis e, concomitantemente, a instauração 
do processo, como possibilitar a organização de 
processos tão complexos de forma ágil sem per-
der a qualidade do acolhimento e permitindo a 
participação familiar mais efetiva e comprometida 
com o processo socioeducativo do jovem?

Há que se considerar ainda as muitas dificul-
dades encontradas pela equipe de acolhimento 
familiar no estabelecimento do contato com 
os responsáveis, que vão desde a ausência de 
informações claras por parte dos adolescentes, 
até a indisponibilidade ou omissão da família 
na resposta à solicitação de comparecimento. 
Mesmo em casos em que as informações sobre 
o adolescente são devidamente reportadas à 
família, há ainda a possibilidade de que já não 
haja tempo hábil para o deslocamento familiar e 
acompanhamento dos jovens. A situação descrita 
acima é agravada pela ausência de um sistema 
integrado de banco de dados entre as diversas 
instituições que compõem o CIA/BH.
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Outro impasse importante levantado pelos atores 
dessa discussão diz respeito à situação de famílias 
que foram avisadas sobre a apreensão do jovem 
e sobre data e horário da audiência preliminar, 
mas que tiveram sua entrada negada quando de 
sua chegada ao CIA. É imprescindível que a 
apreensão do adolescente seja imediatamente 
comunicada à família para que esta possa saber 
de seu paradeiro, cumprindo as disposições 
legais da garantia dos direitos dos adolescentes.

Tais desafios demonstram a necessidade de atualizar 
constantemente o desenvolvimento da já existente 
proposta de um trabalho integral e coeso entre as 
várias instituições que compõem o Centro Integra-
do de Atendimento ao Adolescente, com vistas a 
otimizar o tempo decorrido entre procedimentos 
legais até a liberação do adolescente ou até a de-
terminação do acautelamento provisório. Faz-se 
necessário, também, uma maior sensibilização no 
manejo com o adolescente em conflito com a lei 
no que diz respeito à garantia de direitos durante 
todo o processo, visando potencializar a inclusão 
de um eixo tão importante quanto a família no 
compromisso de cumprimento da medida e de 
responsabilização frente ao ato cometido. 

4. Acolhimento do adolescente e 
garantia de direitos

O tempo decorrido ao longo das etapas de 
elaboração do processo do adolescente dentro 
do CIA nos leva a considerar também as influ-
ências sobre o acolhimento do jovem durante 
sua permanência no Centro.  Além do que já 
discutimos em relação à família, outro horizonte 
a ser considerado é a garantia da inteiração/im-
plicação do jovem com relação ao processo do 
qual é protagonista. O adolescente muitas vezes 
permanece pouco informado acerca do fluxo na 
instituição e dos trâmites jurídicos que estão sendo 
realizados. É importante lembrar também que 
dadas as circunstâncias de apreensão e mesmo 

de vulnerabilidades às quais os adolescentes 
estão sujeitos, é comum que deem entrada no 
CIA em condições que podem reproduzir essas 
mesmas vulnerabilidades, ou podem apresentar 
e efetivar o acolhimento socioeducativo.  

Se a apuração do tempo transcorrido entre os 
processos da unidade é um fator importante a 
ser levado em conta no que diz respeito às con-
dições de permanência do jovem no Centro, ela 
também é crucial na garantia de seus direitos, na 
medida em que preza pela condição particular 
do sujeito em desenvolvimento.

Fica clara, portanto, a complexidade das atribuições 
do CIA no que tange a garantia de direitos do 
jovem apreendido. Se a celeridade se apresenta 
como um aspecto peremptório para a manutenção 
da dignidade dos sujeitos envolvidos, ela não pode 
se estabelecer às custas do devido processo legal, 
que deve atuar sempre no sentido de preservar os 
direitos do adolescente, particularmente quando 
submetido ao ordenamento de um sistema de 
justiça juvenil, representado pelo CIA.

Portanto, deve-se operar no sentido de fazer 
valer o disposto no artigo 5º da CR/88, bem 
como artigos 15 e 18 do ECA:

Art 5: III: ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante.

Art 15: A criança e o adolescente têm direito à 
liberdade ao respeito e à dignidade como pes-
soas humanas em processo de desenvolvimento 
e como sujeitos de direitos civis, humanos, 
sociais e garantidos na Constituição e nas leis.

Art 18: É dever de todos velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, pondo os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Nesse sentido, faz-se necessário criar espaços 
permanentes de reflexão que considerem estra-
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tégias inovadoras de valorização dos processos 
e das intervenções propostas pela instituição 
visando a melhor integração entre as necessi-
dades do cotidiano do CIA e as resoluções dos 
dispositivos legais. Quanto aos adolescentes, 
pontuamos que a oferta de um espaço capaz de 
escutar a polifonia que as atuações infracionais 
carregam, pode ter como consequência efeitos 
no sentido de reposicioná-los frente a seu ato, 
bem como no laço social, e para tanto, torna-
se imprescindível a sensibilização de todos os 
atores envolvidos no processo de acolhimento. 

5. Impasses entre as diversas ins-
tituições e a lógica da segurança

Se tratamos nos tópicos anteriores da pluralidade 
de instituições e procedimentos que preenchem 
o fluxo do CIA, identificamos como o desafio 
da integração se apresenta na conciliação entre 
dois aspectos essenciais do escopo da segurança 
pública: a lógica da segurança e o acolhimento 
humanizado.

Por reunir em único espaço físico tantos procedi-
mentos característicos de cada instituição presente, 
a diversidade de abordagens encontra um desafio 
importante quando se trata de padronizar ações 
concentradas na humanização do acolhimento 
do jovem e da família. Em outras palavras, em 
um ambiente tão diversificado, e permeado pe-
las formas de aplicação e execução da lei, como 
garantir a segurança sem negligenciar a proposta 
socioeducativa que deve se fazer cumprir em to-
dos os âmbitos do dispositivo da justiça juvenil?

Um possível endereçamento de tal questão im-
plicaria em uma desconstrução da dualidade que 
muitas vezes se apresenta como intransponível no 
contexto institucional entre segurança e socioe-
ducação. Assim como procuramos demonstrar no 
âmbito da garantia de direitos e em seus efeitos, 
acreditamos haver uma suplementariedade entre 
as concepções ampliadas relativas aos termos 
em questão, na medida em que corresponder às 

diretrizes da proposta socioeducativa é moda-
lizar a segurança pública para as exigências do 
acolhimento com o jovem. 

Tomar o adolescente em conflito com a lei na 
condição de adolescente, e não apenas de infra-
tor, é instituir um procedimento de segurança 
que não só o respeite enquanto sujeito, mas 
que o permita se posicionar no contexto que 
lhe é apresentado no âmbito da lei e elaborar 
uma resposta que o localize não na posição da 
periculosidade, mas de potencialidade subjetiva. 
Renunciar ao discurso da suspeita e da ameaça, 
que equivocadamente parecem sustentar o modelo 
de segurança repressiva, significa distanciar-se 
também da reiteração de posições institucionais 
conservadoras e moralistas.  

Sem desrespeitar os protocolos que orientam as 
ações dos agentes, sejam eles técnicos ou socio-
educativos, é preciso que a política de atendi-
mento considere a dimensão dialética implicada 
em tais práticas, dando espaço à emergência 
do particular que cada caso abarca, sem que se 
percam, portanto, na rigidez de procedimentos 
enraizados no cotidiano dos atores envolvidos. 
Considerar as circunstâncias do ato, a história 
de vida, a dinâmica familiar, e saúde mental do 
jovem torna-se então um horizonte categórico 
para o exercício da socioeducação.
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ACOLHIMENTO NA INTERNAÇÃO: INTE-
GRAÇÃO DE ESPAÇOS, TEMPOS E MEDIDAS

Bianca Ferreira Rocha
Jacqueline de Oliveira Moreira

1. Acolhimento na internação: 
questões preliminares para o aten-
dimento

O tema do acolhimento do adoles-
cente no sistema das medidas 
socioeducativas parece-nos 

crucial para projetar o desligamento 
do jovem do sistema e os possíveis 
impactos desta travessia na vida do 
adolescente. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) não prevê 
um dispositivo legal que contemple o 
problema do acolhimento nas medidas 
socioeducativas. O tema aparece no 
ECA vinculado necessariamente às 
questões do acolhimento familiar e 
institucional, que focalizam o tema do 

direito à proteção e à educação para garantia de condições para o desenvolvi-
mento pleno. O termo “acolhimento” aparece 49 vezes nessa lei e está sem-
pre vinculado à proteção familiar e institucional. Diferentemente, o vocábulo 
“acolhida” é citado 13 vezes associado à ideia de adoção estando, portanto, 
articulado com o tema da adoção por estrangeiros.

No Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), encontramos duas menções à palavra 
“acolhida”, com referência à recepção do adolescente no sistema socioeducativo. No primeiro momen-
to, o documento enfatiza a importância do sistema socioeducativo para promover uma articulação com 
diferentes dispositivos da sociedade e, assim, garantir condições para o adolescente cumprir as medidas, 
sendo que essa articulação deve acontecer “em diferentes momentos, desde a sua acolhida até seu des-
ligamento.” (BRASIL, 2006, p. 42). Em outro momento, o documento ressalta que:
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A elaboração do PIA deve se iniciar na acolhida 
do adolescente no programa de atendimento 
e o requisito básico para sua elaboração é a 
realização do diagnóstico polidimensional 
por meio de intervenções técnicas junto ao 
adolescente e à sua família, nas áreas:

a) Jurídica: situação processual e providências 
necessárias; b) Saúde: física e mental proposta; 
c) Psicológica: (afetivo-sexual) dificuldades, 
necessidades, potencialidades, avanços e 
retrocessos; d) Social: relações sociais, fami-
liares e comunitárias, aspectos dificultadores e 
facilitadores da inclusão social; necessidades, 
avanços e retrocessos. e) Pedagógica: esta-
belecem-se metas relativas à: escolarização, 
profissionalização, cultura, lazer e esporte, 
oficinas e autocuidado. Enfoca os interesses, 
potencialidades, dificuldades, necessidades, 
avanços e retrocessos. Registra as alterações 
(avanços e retrocessos) que orientarão na 
pactuação de novas metas. A evolução ou 
crescimento pessoal e social do adolescente 
deve ser acompanhado diuturnamente, no 
intuito de fazê-lo compreender onde está e 
aonde quer chegar e seu registro deve se dar 
no PIA. (BRASIL, 2006, p. 52).

Essa recomendação anuncia a importância 
da acolhida para o reconhecimento do sujeito 
adolescente e para a construção das estratégias 
de reposicionamento na vida. Sobre a palavra 
“acolhimento”, podemos afirmar que ela aparece 
duas vezes e em condições análogas ao termo 
“acolhida”. O Sinase esclarece que são três as 
fases do atendimento socioeducativo, sendo que 
a fase inicial é definida como acolhimento.

Acreditamos que a acolhida é decisiva para 
as movimentações, as projeções de futuro e o 
reposicionamento do adolescente em todas as 
medidas socioeducativas. Todavia, a acolhida 
na internação precisa se relacionar com uma 
questão fundamental: a privação da liberdade.  

A medida socioeducativa de internação intro-
duz este grande desafio para os adolescentes: a 
suspensão temporária do convívio diário com 
todos os seus amigos, seus familiares e com seu 
território. Após o período de até 45 dias de per-
manência no Centro de Internação Provisória, o 
adolescente recebe uma medida socioeducativa, 
conforme aquelas que estão previstas no artigo 
112 do ECA. Ao ser sentenciado com a medi-
da de internação, o adolescente sabe o tempo 
máximo que permanecerá em cumprimento 
de medida, que são três anos, mas não sabe o 
tempo exato de cumprimento da medida que 
lhe foi imposta. Essa indeterminação temporal 
desde a chegada do adolescente traz implica-
ções, pois ele questiona qual será o tempo de 
cumprimento de sua medida. Nesse sentido, é 
importante o acolhimento do adolescente e das 
questões por ele trazidas para que os vínculos 
com o espaço sejam trabalhados e as angústias 
sejam acolhidas.

O trabalho de acolhida do adolescente configura 
desde o início um desafio para as equipes, tendo 
em vista que a privação de liberdade provoca a 
suspensão de vínculos familiares e comunitários 
do adolescente. A privação de liberdade pode 
produzir um efeito de angústia, porque retira 
do sujeito a possibilidade de livre movimenta-
ção no cotidiano da cidade. Cabe ressaltar que 
muitos adolescentes não podem movimentar-se 
livremente em seus territórios, mas a restrição 
não se compara com a privação de liberdade, 
que ocorre em um espaço institucional. 

O ECA já estabelece que as atividades exter-
nas ocorrem a critério da equipe técnica, salvo 
determinação judicial em contrário. Contudo, 
o adolescente vivencia um período inicial de 
restrição de liberdade regulamentado pelo Regi-
mento Único das unidades socioeducativas, que 
estabelece os parâmetros para o estabelecimento 
da rotina das unidades. Esse período de restrição 
traz diferentes questões para os adolescentes, 
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que iniciam a medida já perguntando sobre a 
saída, reconhecida por eles como direito. Nesse 
período, o trabalho visa conhecer o adolescente, 
a rede na qual ele é atendido, a família a qual 
ele pertence e trabalhar as primeiras questões 
que aparecem no que diz respeito aos eixos de 
cumprimento da medida socioeducativa, a saber: 
educação, saúde, profissionalização, família, cul-
tura, esporte e lazer. Acolher nesse momento os 
desejos e as concepções dos adolescentes sobre 
o trabalho é essencial para fortalecer os vínculos 
já existentes e para criar novas possibilidades de 
enlaçamento com a cidade.

Acolher o adolescente nesse momento inicial 
apresenta-se como importante intervenção para 
entender e fortalecer os vínculos familiares e 
comunitários com a rede de acolhimento do ado-
lescente. No centro socioeducativo, temos como 
premissa de trabalho considerar o particular no 
caso específico e, frente ao ato praticado pelos 
adolescentes, não realizar leitura precipitada e que 
vê o ato no coletivo, mas sim considerar a história 
de cada adolescente como resposta singular frente 
às questões de cada sujeito (MACIEL, 2012). 
Essa aposta em colher a resposta individualizada 
do adolescente frente à sua atuação e na sua 
relação com o espaço do centro socioeducativo 
é que permite o olhar subjetivo das equipes 
sobre o que faz cada adolescente atuar. Nessa 
perspectiva, há possibilidade de uma aposta no 
adolescente e o acolhimento das questões por ele 
trazidas diante da privação de liberdade. Então, 
“se é importante interessar-se por suas invenções, 
cabe-nos também saber o que podemos inventar 
e em qual lugar, para acompanhar melhor cer-
tos adolescentes nesse momento de ‘estranho 
sofrimento’” (LACADÉE, 2008, p. 2). Apostar 
no adolescente e nas suas invenções permite 
um espaço de liberdade e de expressão da sub-
jetividade diante de um contexto de privações, 
garantindo, assim, a socioeducação. 

Como já vimos, nas legislações e normativas que 
orientam o trabalho socioeducativo, os termos 
“acolhida” e “acolhimento” estão vinculados ao 

Plano Individual de Atendimento – PIA, que tem 
conexão com o projeto de vida dos adolescentes. 
O PIA —instrumento obrigatório que direciona 
as ações socioeducativas para os adolescentes 
e que tem objetivos e singularidades garantidos 
no planejamento e na execução das medidas 
socioeducativas — possibilita o acolhimento 
dos fins dos adolescentes para o cumprimento 
das medidas. As intervenções terão como foco 
intervenções técnicas junto ao adolescente e à sua 
família nas áreas jurídica, de saúde, psicológica, 
social e pedagógica. Desse modo, o PIA:

[…] enfoca os interesses, potencialidades, difi-
culdades, necessidades, avanços e retrocessos. 
Registra as alterações (avanços e retrocessos) 
que orientarão na pactuação de novas metas. 
(BRASIL, 2006, p. 52). 

É nessa lógica que o PIA orienta o cumprimento 
da medida e possibilita acolher as respostas cons-
truídas pelos adolescentes ao propor a revisão das 
metas pactuadas. Há três fases no atendimento 
socioeducativo que, mediante a organização dos 
seus espaços físicos, possibilitarão a mudança 
de ambientes de acordo com as metas elencadas 
no PIA. São elas: 

a) fase inicial de atendimento: período de 
acolhimento, de reconhecimento e de elabo-
ração por parte do adolescente do processo de 
convivência individual e grupal, tendo como 
base as metas estabelecidas no PIA; b) fase 
intermediária: período de compartilhamento 
em que o adolescente apresenta avanços 
relacionados nas metas consensuadas no PIA; e 
c) fase conclusiva: período em que o adolescente 
apresenta clareza e conscientização das metas 
conquistadas em seu processo socioeducativo. 
(BRASIL, 2006, p.52)

Assim sendo, é preciso sublinhar que o acolhimen-
to inicial é um ponto demarcado no documento 
como importante para a elaboração das metas 
quanto ao cumprimento da medida. Escutar os 
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adolescentes — seus desejos, suas dúvidas e 
suas angústias — constitui parte essencial do 
trabalho socioeducativo, com vistas a acolher 
as suas singularidades. 

2. Tempos e espaços de acolhi-
mento: desafios da prática

2.1. Sobre o tempo

Considerando que o documento demarca o per-
curso do adolescente no sistema em três tempos 
(inicial/acolhida), intermediário e conclusivo), 
podemos afirmar que a temporalidade, como 
também os ritmos e as repetições decorrentes das 
ações dos adolescentes, podem ser importantes 
no ato da acolhida. Parece-nos importante men-
cionar que, na maioria das vezes, a chegada do 
adolescente à internação não inaugura sua pas-
sagem pelo sistema de medidas socioeducativas. 
Os adolescentes e as pessoas que respondem por 
eles, comumente, foram acolhidos em diferentes 
setores do sistema. Essa trajetória pelo sistema 
deixa marcas na família e nos adolescentes. Por 
causa disso, muitas vezes, eles acolhem as ofertas 
de internação com desânimo. Parece que eles se 
sentem como prisioneiros de um círculo vicioso 
que não introduz novidade capaz de fazer alterar 
a posição do sujeito adolescente em relação a 
sua vida e ao laço com a criminalidade.

Outro ponto que surge no acolhimento do adoles-
cente na internação é o tempo de cumprimento 
da medida, pois, quando ele chega ao centro 
socioeducativo, quer saber quanto tempo per-
manecerá lá. Nesse momento, não há resposta 
precisa para lhe dar, pois o tempo pode ser de até 
três anos. Essa questão perpassa todo o cumpri-
mento da medida socioeducativa, uma vez que 
o trabalho realizado com o adolescente visa à 
responsabilização, e não ao aspecto cronológico. 
A indeterminação temporal gera angústia no 

adolescente e no profissional que precisa manejar 
esse ponto nas intervenções. 

Considerando os dois importantes embaraços 
que se localizam no campo do adolescente, 
isto é, as repetições e a angústia em relação à 
não demarcação exata do tempo de internação, 
podemos destacar algumas dificuldades que se 
vinculam com o cotidiano das equipes. Primeiro, 
de um lado, a pressão e a urgência do cotidiano 
de trabalho que frequentemente impossibilitam 
o acolhimento do adolescente e, de outro lado, 
o horário e dia de chegada do adolescente na 
unidade. A demora no acolhimento e a falta de 
profissionais no momento em que os adolescen-
tes chegam à unidade trazem malefícios para a 
fase inicial, pois os adolescentes acabam tendo 
apenas informações básicas sobre a medida, 
não havendo um acolhimento de fato. Quando o 
espaço de acolhimento é privilegiado, abre-se a 
possibilidade a intervenções das equipes técnicas 
e de segurança, criando-se um vínculo entre o 
adolescente e o cumprimento da medida, com 
o espaço e com as equipes. 

O terceiro problema imposto que dificulta o 
estabelecimento do laço entre o adolescente 
e a equipe é que, no momento da acolhida, os 
regimentos internos preveem a revista no jovem 
como primeira ação da equipe. Se o primeiro mo-
mento do adolescente na unidade é marcado pela 
revista, podemos pensar que será construída uma 
relação de desconfiança, o que traz implicações 
para o vínculo do adolescente com a medida. É 
preciso repensar esse instante inicial para que 
seja fomentada uma acolhida mais humana, de 
escuta, vinculando o adolescente à medida. 

2.2. Sobre espaços

Nesse âmbito, é importante discutirmos sobre 
o espaço físico dos centros socioeducativos. 
Conforme propõe Cabral (2010), o discurso 
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arquitetônico configura-se como uma forma 
de escrita, a qual é representada pelo próprio 
desenho feito pelo arquiteto, que utiliza, para 
isso, de outras linguagens expressas por meio 
das técnicas, das políticas ou da pedagogia. En-
tretanto, mesmo os projetos arquitetônicos que 
demarcam posições são sujeitos em suas relações 
de apropriação e de negação, que irão atribuir 
significado e sentido às estruturas. “Percebemos 
assim, que a Arquitetura pode ser entendida 
enquanto forma de organização, não apenas de 
espaços, mas de sujeitos e idéias.” (CABRAL, 
2010, p. 18). Zarankin (2001), por sua vez, relata 
que a arquitetura foi definida por diversos auto-
res das formas mais variadas, porém ela sempre 
deve ser entendida como um produto cultural 
que tem significado, que expressa comunicação 
não verbal. A arquitetura denota uma ideologia e 
veicula seus valores e significados por meio de 
uma linguagem material. Esse tipo de linguagem 
não verbal, expressa em termos de frequência, 
intensidades, distâncias e esta linguagem, é mais 
bem veiculada quando vivenciada nas relações 
estabelecidas dentro dos prédios.

Assim, podemos entender que o espaço, na sua 
dimensão física, tem impacto sobre as subjeti-
vidades, uma vez que os significados que ele 
veicula expressam concepções de sujeitos, de 
circulação, organização e posição subjetiva. Des-
se modo, o espaço dos centros socioeducativos 
limita a circulação dos adolescentes, privando-os 
de liberdade e trazendo impactos subjetivos 
que precisam ser acolhidos e acompanhados no 
decorrer da medida. 

Em alguns centros socioeducativos, como há 
o cumprimento de diferentes medidas, como 
internação provisória e internação definitiva, o 
adolescente vivencia diferentes formas de cum-
primento no mesmo espaço. A questão que se 
revela para o trabalho das equipes socioeducativas 
refere-se ao manejo do caso, pois o adolescente 
que estava em cumprimento de internação re-

cebe outra medida socioeducativa. Com isso, a 
equipe precisa fazer outro enlaçamento e outra 
“entrada” do adolescente no espaço. É preciso, 
portanto, fazer a diferenciação da medida no 
mesmo espaço para que o adolescente possa 
com ela se envolver e para que seja possível o 
processo de responsabilização dos adolescentes 
em diferentes momentos. 

Para a equipe, em alguns casos, essa diferencia-
ção é difícil, pois, primeiramente, acompanha 
o adolescente no provisório e, depois, na inter-
nação. Desse modo, o acompanhamento precisa 
modificar. É importante demarcar no trabalho 
a necessidade de dois acolhimentos, pois ora o 
adolescente está aguardando a sentença, ora está 
cumprindo a medida na qual foi sentenciado. 
Além disso, os momentos diferentes devem ficar 
claros e demarcados para ele. O acolhimento 
apresenta-se como ponto de trabalho informa-
tivo e esclarecedor ao cumprimento da medida, 
aceitando-se as angústias do adolescente, para 
que ele seja um momento diferenciado. 

Há ainda que se considerar os adolescentes que 
cumprem medida em centros socioeducativos 
distintos do seu local de moradia. Nesses casos, 
são necessários a articulação com outros terri-
tórios e um trabalho de acolhida específico ao 
se considerarem as particularidades, as culturas 
distintas e a distância da família que os ado-
lescentes precisam enfrentar. A acolhida deve 
levar em conta os diferentes territórios onde os 
adolescentes residem, bem como trabalhar o 
fortalecimento dos vínculos com o território para 
que tenham garantido o seu direito à convivência 
familiar e comunitária.

Os desafios para a socioeducação são grandes 
no que diz respeito aos espaços de acolhida 
tendo em vistas as estruturas das unidades, 
as distâncias e o cumprimento de diferentes 
medidas em um mesmo centro socioeducativo. 
É preciso um trabalho que individualize os 
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adolescentes e que possa estar atento as sin-
gularidades dos casos para que as intervenções 
sejam realizadas a partir do âmbito educativo 
e de acolhimento.  

3. Acolhimento para além dos 
protocolos: propostas de trabalho

O trabalho de acolhimento desenvolvido pelas 
unidades socioeducativas ocorre no momento 
da chegada do adolescente, momento esse cujo 
objetivo é colher informações importantes sobre 
os adolescentes, apresentar o funcionamento da 
medida e os profissionais de referência. Conside-
rando a importância da acolhida, gostaríamos de 
apresentar um exemplo e propor duas diretrizes 
de aperfeiçoamento.

Como exemplo, citamos o Centro Socioeducativo 
Santa Helena, que busca acolher o adolescente 
desde o momento em que ele chega para o cum-
primento de medida. O atendimento é realizado 
por todos os profissionais de referência, no intuito 
de garantir que o adolescente conheça a equipe 
e as especificidades do atendimento, como tam-
bém tenha um momento de intervenção com ela. 
Esse trabalho tem se apresentado frutífero, pois 
os adolescentes passam a ter como referência a 
equipe, sabendo, assim, a quem recorrer quando 
têm uma demanda. 

A ação de ofertar para o adolescente uma escuta 
multiprofissional pode produzir algumas conse-
quências. A primeira é que, no trabalho cotidiano, 
a formação e a capacitação dos profissionais 
apresentam-se como pontos importantes a serem 
fomentados, visto que ainda há desconhecimento 
sobre os parâmetros de acolhimento desenvolvido 
nos centros socioeducativos. Assim, as referências 
da equipe técnica e de agentes socioeducativos 
para o trabalho de acolhida aos adolescentes são 

apontadas como possibilidade de qualificação 
do acolhimento. 

Outro ponto a ser mencionado como proposta de 
aperfeiçoamento diz respeito aos protocolos e 
às fichas de acolhimento. Tais instrumentos são 
importantes para a realização do trabalho, pois 
ter fichas com perguntas norteadoras e possibili-
dades de intervenções permitiria ao profissional 
ter direcionamentos mais claros sobre o que fazer 
e o que dizer. Mas é preciso considerar que esse 
momento não pode ser burocratizado, tendo 
em vista que o adolescente precisa ser ouvido e 
acolhido de fato. Assim sendo, é imprescindí-
vel fazer diferenciação dos protocolos a serem 
preenchidos e do espaço de acolhimento das 
questões subjetivas trazidas pelos adolescentes, 
para que possamos trabalhar a acolhida como um 
momento de reconhecimento dos adolescentes e 
das suas questões particulares, não se tornando, 
portanto, um momento meramente burocrático. 

4. Considerações finais

A acolhida justifica a sua importância no ofício 
socioeducativo por possibilitar um trabalho 
singularizado e de escuta das demandas e das 
angústias dos adolescentes que foram privados da 
liberdade. Olhar para as primeiras questões trazi-
das pelos adolescentes no momento da acolhida 
pode possibilitar o direcionamento das ações e das 
intervenções por parte das equipes em cada um 
e, de igual modo, pode estabelecer os primeiros 
vínculos dos adolescentes com o cumprimento 
de suas medidas. Desse modo, necessário fazer 
um investimento nesse momento interventivo, 
repensando os espaços e os tempos de acolhida 
para que possam ser discutidas as intervenções 
estabelecidas e criadas novas formas de acolher 
os adolescentes e suas subjetividades. 
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO 
ABERTO: REFLEXÕES SOBRE A ACOLHIDA 
DO ADOLESCENTE EM BELO HORIZONTE

Douglas Alves
Lívia Ferreira de Araújo Rosa 

Sarah Ribeiro Carvalho
Selmara Mamede Simões Ferreira

Willian de Lelis Braz Nascentes

O cumprimento das medidas 
socioeducativas em meio 
aberto – liberdade assistida 

e prestação de serviços à comunidade 
(doravante nominadas de LA e PSC) 
– implica, necessariamente, encontros 
entre atores de diversas políticas se-
toriais: o adolescente e o Sistema de 
Justiça; o adolescente e o Serviço de 
Execução de Medidas; o adolescente e 
a rede socioassistencial; o Serviço de 
Execução de Medidas e o Sistema de 
Justiça. Nesse percurso, a acolhida pode 
representar um grande diferencial para 
que o adolescente cumpra a medida e 
lhe assegure não apenas proteção, mas 
também a responsabilização pelo ato 
infracional cometido. 

Por ser de extrema relevância o cumprimento da medida socioeducativa e a consequente responsabilização 
do adolescente, em outubro de 2016 se discutiu a rede de aplicação, execução e garantia de direitos num 
encontro organizado pela Comissão de Propostas Pedagógicas do Fórum Permanente de Atendimento 
às Medidas Socioeducativas de Belo Horizonte. Divididos em subgrupos, os participantes abordaram a 
acolhida em diversos momentos do atendimento ao adolescente no sistema socioeducativo.

A acolhida nas medidas socioeducativas em meio aberto se referem à construção do processo de LA e 
PSC do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e de sua família pelos demais serviços 
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e equipamentos da rede de proteção e garantia 
de direitos como a escola, os equipamentos de 
saúde, da cultura, de profissionalização, postos 
de atividades, entre outros.

Ao longo do texto, há referências e orientações 
metodológicas sobre a acolhida na medida 
socioeducativa em meio aberto constituídas 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) e demais órgãos normativos. Articulados 
a esses referenciais, apresentamos o processo 
de acolhida do adolescente no sistema socioe-
ducativo, desde a aplicação da medida até sua 
chegada ao Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS), ressalta os 
principais pontos de impasse e de proposições 
discutidos pelo subgrupo. 

1. Acolhida no SUAS e nas me-
didas socioeducativas em meio 
aberto: referenciais normativos e 
metodológios

Ao referir-se a adolescentes em conflito com 
a lei, é preciso assegurar que as intervenções 
sejam norteadas pela especificidade da trajetória 
e condição de adolescente em seus desafios e 
em suas potencialidades. Conforme o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), artigos 4.º 
e 6.º, a efetivação de direitos deve ser garantida 
pela família, pela sociedade e pelo poder público 
com absoluta prioridade ao superior interesse da 
criança e do adolescente na condição peculiar de 
desenvolvimento em que se encontram (BRASIL, 
1990). As intervenções devem pautar-se pela 
atenção integral, no processo de responsabilização 
pelo ato infracional cometido, e também pelo 
acesso aos direitos fundamentais, perspectiva 
fundamental para o rompimento da trajetória 
infracional e a construção da cidadania. 

A Lei n. 12.594/2012, artigo 35, inciso IV, res-
guarda que a execução da medida socioeducativa 
deve basear-se, entre outros, pelo princípio da 
“individualização, considerando-se a idade, capa-
cidades e circunstâncias pessoais do adolescente.” 
(BRASIL, 2012). Assim, o adolescente que chega 
para o cumprimento da medida socioeducativa 
requer dos profissionais um olhar despido de 
estereótipos e preconcepções, perspectiva que 
deve nortear também a acolhida pelos outros 
serviços da rede socioassistencial.

O fortalecimento de ações articuladas entre as 
diversas políticas setoriais, além daquelas em 
que a execução das medidas socioeducativas se 
encontra alocada, deve, portanto, envolver edu-
cação, saúde, esportes, cultura e lazer, trabalho 
e profissionalização, entre outros, como corres-
ponsáveis pela socioeducação do adolescente. 

A Lei n. 12.594/2012, artigo 5.º, inciso III, 
estabelece que compete aos municípios “criar 
e manter programas de atendimento para a 
execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto.” (BRASIL, 2012). A Política Nacional de 
Assistência Social prevê a oferta do serviço de 
proteção social a adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas de liberdade assis-
tida e prestação de serviços à comunidade, que 
se insere na Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. (BRASIL, 2004).

Dentro dos preceitos do Sistema Único de As-
sistência Social, sua execução se dá conforme 
a aprovação da Norma Operacional Básica do 
SUAS (BRASIL, 2005), considerado de caráter 
continuado conforme a publicação da Tipifica-
ção Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(BRASIL, 2014). Tal resolução prevê que o 
serviço seja executado pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), 
a fim de garantir aos adolescentes atendidos as 
seguranças de acolhida, de convivência familiar e 
comunitária e de desenvolvimento de autonomia 
individual, familiar e social.
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O Caderno de Orientações Técnicas: Serviço 
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 
lançado em 2016 pelo MDS, aborda que:

A segurança de acolhida deverá garantir condi-
ções de dignidade em um ambiente favorável 
ao diálogo que estimule a apresentação de 
demandas e interesses pelo usuário. É impor-
tante ressaltar que esta relação assegure que os 
estereótipos, socialmente disseminados, não 
interfiram na acolhida. (BRASIL, 2016, p. 52).

Nesse ponto, observa-se convergência entre a 
metodologia das medidas socioeducativas da 
Prefeitura de Belo Horizonte e as orientações 
do MDS, que destacam que a acolhida deve 
considerar as peculiaridades, histórias, sonhos 
e perspectivas de cada sujeito. O ato infracional, 
bem como a possível trajetória no sistema socio-
educativo, faz parte das experiências ao longo 
da existência. Portanto, torna-se relevante que o 
CREAS tenha acesso aos antecedentes infracio-
nais, através do Judiciário, a fim de compreender 
melhor o histórico do adolescente e fazer uma 
acolhida de forma mais eficaz. É essencial, nos 
encontros com o adolescente e com a família, a 
apropriação dessa história, para que possibilite 
ao socioeducando fazer escolhas, trilhar novos 
caminhos e reencontrar-se (RIBEIRO; MEZÊN-
CIO; MOREIRA, 2010). 

O documento Orientações Técnicas: Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
– CREAS (BRASIL, 2011) destaca ainda, acerca 
da acolhida, o provimento de espaços físicos 
adequados à realização dos atendimentos, a fim 
de proporcionar confiança e garantia de priva-
cidade, sigilo e segurança para falar, mas essas 
questões são postas, também, pelos códigos de 
ética do psicólogo e do assistente social, comu-
mente profissionais responsáveis por atender 
esses adolescentes.

2. Acolhida pelo sistema socioe-
ductivo: percurso do adolescente

A medida socioeducativa decorre do cometi-
mento de ato infracional praticado por adoles-
cente apreendido pelas forças policiais. Em Belo 
Horizonte, tal aplicação ocorre em um espaço 
denominado Centro Integrado de Atendimento 
ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA), 
que congrega a Polícia Militar, Polícia Civil, Vara 
Infracional, Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes – Infracio-
nal, Defensoria Pública, Subsecretaria Estadual 
de Atendimento às Medidas Socioeducativas 
(SUASE) e a Prefeitura de Belo Horizonte, por 
intermédio do Núcleo de Atendimento das Me-
didas Socioeducativas e Protetivas (NAMSEP). 
O CIA funciona diariamente, inclusive nos fins 
de semana e em feriados, quando também há 
procedimentos de apuração do ato infracional, 
oitiva do adolescente e audiência.

Depois da audiência, quem recebeu medida 
socioeducativa em meio aberto ou medida pro-
tetiva é encaminhado ao NAMSEP, que escuta 
o adolescente e seus responsáveis,  determina a 
medida aplicada e suas implicações. Ao definir 
em qual CREAS1 será cumprida, consideram-se 
a proximidade entre o equipamento e o local de 
moradia do adolescente e as particularidades de 
cada caso (ameaça, dificuldades de locomoção 
e ou circulação nos territórios etc). 

Também se coletam algumas informações para 
fins de cadastro no Sistema de Informações e 
Gestão das Políticas Sociais do município (SI-

1 Belo Horizonte conta com nove CREAS, distribuídos 
nas Regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, 
Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Os 
CREAS constituem um dos equipamentos que integram 
as Regionais Administrativas, onde são alocados também 
serviços regionalizados das demais políticas sociais.
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GPS) e agendamento do primeiro atendimento 
na Regional com o profissional que referenciará 
o acompanhamento da medida socioeducativa. 
Esse registro pode ser acessado diretamente 
pela referência técnica da medida no CREAS. 
O NAMSEP, no caso, organiza os documentos 
do adolescente, os quais são encaminhados ao 
CREAS – cópia da ata de audiência, Certidão de 
Antecedentes Infracionais (CAI), entre outros. 
Em geral, o primeiro atendimento na Regional é 
marcado dentro do prazo de até uma semana pós-
-atendimento no NAMSEP, celeridade fundamental 
para promover a adesão do adolescente à medida 
em meio aberto.

Portanto, a acolhida do adolescente tem início no 
próprio espaço do CIA, e acontece processual-
mente em seu percurso desde a audiência até sua 
chegada ao CREAS. O NAMSEP constitui um 
espaço fundamental na acolhida do adolescente 
e na promoção de vinculá-lo à medida socioe-
ducativa, pois inaugura um espaço de escuta 
do jovem sobre o momento da apreensão pelo 
ato infracional praticado, bem como a própria 
aplicação da medida, que se dá na audiência 
com o juiz. 

O modo como o adolescente chega ao primeiro 
atendimento na Regional, no caso da medida em 
meio aberto, trata-se de um movimento entre a 
audiência no CIA e o início do cumprimento no 
CREAS, o que requer assentimento em relação 
à medida socioeducativa e ao processo de res-
ponsabilização.  

Qualificar a escuta no primeiro momento, quando 
o adolescente ainda está no CIA, torna-se, assim, 
fundamental. Dentre os impasses destacados 
nas discussões, apontou-se a necessidade de 
ampliação e qualificação dos espaços de escuta 
do adolescente e da família antes e durante as au-
diências, o que poderá contribuir para o processo 
de significação desse momento e compreensão da 
medida socioeducativa e ou protetiva aplicadas, 

bem como as implicações. Outro ponto discutido 
foi a relevância de qualificar as informações que 
subsidiam as decisões dos operadores do Direito 
- promotores, juízes e defensores. A proposição 
do grupo é implantar serviço com equipe interins-
titucional e interdisciplinar no CIA, para escuta 
do adolescente e da família, antes da audiência, 
que configurará um primeiro ponto de acolhida e 
coleta de informações relevantes sobre a trajetória 
do adolescente no sistema socioeducativo e na 
rede socioassistencial.

3. Acolhida nas medidas de meio 
aberto

O NAMSEP encaminha o adolescente, acom-
panhado pelo responsável legal, ao CREAS 
da Regional em que foi referenciado, onde é 
aguardado pela recepcionista do equipamento 
como referência técnica previamente definida. 
O primeiro desafio se refere às estruturas físi-
cas e de recursos humanos qualificados para o 
equipamento.

Devido às especificidades dos atendimentos rea-
lizados nesse equipamento, a recepção tem sido 
cada vez mais pauta de reuniões, evidenciada a 
necessidade de capacitação, uma vez que é por 
ela que surgem as primeiras impressões sobre 
o ambiente em que o adolescente vai iniciar o 
processo de cumprimento da medida socioedu-
cativa. Na recepção do CREAS, o adolescente 
se informará sobre os serviços oferecidos e é 
direcionado ao acolhimento técnico, devendo 
ser resguardado o sigilo para os demais que es-
tejam no ambiente. Inicia-se, assim, o processo 
da acolhida técnica, que pode ser identificado 
como ponto facilitador da adesão ao cumprimento 
das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 
propiciando abertura ao estabelecimento do 
vínculo com o adolescente.
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Configura-se um momento de escuta em que 
podem ser compreendidas suas particularidades 
e identificadas suas vulnerabilidades, necessida-
des e interesses. A garantia desse espaço deve 
priorizar a sensibilização do socioeducando e de 
sua família quanto às possibilidades de acesso a 
direitos, bem como a “resignificação de valores 
na vida pessoal e social dos adolescentes e jo-
vens”. Conforme a tipificação, durante a oferta 
desse serviço, “faz-se necessário a observância 
da responsabilização face ao ato infracional 
praticado, cujos direitos e obrigações devem 
ser assegurados de acordo com as legislações e 
normativas específicas para o cumprimento da 
medida” (BRASIL, 2014, p. 34). 

Destaca-se que o Caderno de Orientações Téc-
nicas: Serviço de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto (BRASIL, 2016) aponta a acolhida 
inicial do técnico com o adolescente e sua postura 
permanente ao longo do acompanhamento.É o 
momento de dizer ao adolescente e sua família a 
natureza e os objetivos das medidas socioeduca-
tivas em meio aberto; os prazos do cumprimento 
da medida; a situação jurídica; os procedimentos 
técnicoadministrativos; a dimensão pedagógica e 
de responsabilização da medida socioeducativa; 
a relação com os órgãos de defesa de direitos; 
o acesso aos serviços públicos; a elaboração do 
Plano de Atendimento Individual – PIA2.

O envolvimento das famílias, principalmente 
nesse momento, constitui desafio para os ope-
radores das medidas de meio aberto, já que as 
políticas setoriais de assistência a adolescentes 
convocam a família ao papel de protagonista 

2 Plano Individual de Atendimento (PIA) está previsto 
na Lei n. 12.594/2012, art. 52, definindo-o como “instru-
mento de previsão, registro e gestão das atividades a serem 
desenvolvidas com o adolescente”, devendo ser pactuado 
entre o técnico e o adolescente envolvendo a sua família 
e as demais políticas setoriais, a partir das demandas do 
adolescente, considerando os contextos social e familiar 
em que vive, o enfoque interdisciplinar e o incentivo ao 
protagonismo do adolescente.

na proteção social de seus membros. Confor-
me Morgado (2016), as diversas expressões da 
questão social enfrentadas pelas famílias, como 
violência doméstica, uso abusivo de drogas, 
jovens em conflito com a lei, entre outras, têm 
sido justificativa, ao longo da história do trabalho 
social com famílias, para “acusar” a família de 
não ”exercer” seu papel protetivo e, em uma 
inversão nos papéis, aquilo que seria um direito 
se torna dever. 

A desproteção, a omissão e a ausência de políticas 
sociais do Estado cedem lugar de responsável 
para a constante culpabilização dessas famílias, 
de forma especial as mais pobres, vistas como 
“incapazes de se capacitarem para cumprir as 
obrigações familiares”. (MIOTO, 2013, p. 8). 
Portanto, é essencial a articulação do Serviço de 
Medidas com outros serviços de atendimento da 
política de assistência social, como o Serviço de 
Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF)3 e 
o Serviço de Proteção e Atendimento Especiali-
zado a Famílias e a Indivíduos (PAEFI)4, para o 
acompanhamento às famílias dos adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa.

Quando há violação de direitos, cabe às equipes do 
PAIF e do PAEFI decidirem sobre a necessidade 
de acompanhamento das famílias dos adolescen-
tes inseridos nas medidas socioeducativas pela 

3 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
consiste no trabalho social com famílias a fim de fortalecer 
a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus 
vínculos, promover acesso e usufruto de direitos e contri-
buir na melhoria de sua qualidade de vida. Integra o nível 
de proteção social básica do SUAS, ofertado pelo CRAS.

4 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos:  serviço voltado para famílias 
e pessoas em situação de risco pessoal e social ou que 
tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação 
e acompanhamento para a superação dessas situações 
por meio da promoção de direitos, da preservação e do 
fortalecimento das relações familiares e sociais. Integra 
o nível de proteção social especial do SUAS, ofertado 
pelo CREAS.
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rede socioassistencial. E, nessa perspectiva, Belo 
Horizonte necessita avançar na criação de uma 
rede bem articulada, com a definição de fluxos 
e estratégias de encaminhamento daqueles que 
carecem desse tipo de atendimento. 

O impasse da implicação da família no acompa-
nhamento socioeducativo requer uma articulação 
para além do atendimento, em que políticas 
intersetoriais coexistem na forma de pensar o 
fortalecimento familiar no espaço da acolhida. 
Destaque-se que a análise socioeconômica e 
cultural durante o processo da elaboração do 
PIA visa ir além das demandas verbalizadas. 
Por um lado, o papel do profissional que atende 
essa família torna-se fundamental para apontar 
possíveis dificultadores de acesso aos direitos 
sociais. Por outro lado, há a necessidade de 
implementação e ampliação de programas que 
não se limitem apenas a atender e encaminhar, 
dando vazão a essa informação como estratégia 
para auxiliar o processo. 

Portanto, possibilitar acesso a direitos, bens e 
serviços, conforme Morgado (2016), seria um 
enorme desafio de mudança do paradigma de 
incapacidade da família para o da percepção e 
estruturação de suportes necessários ao desen-
volvimento de capacidades para exercerem sua 
função protetiva, e assim favorecer uma maior 
implicação dessa família no processo de acom-
panhamento durante o cumprimento da medida 
socioeducativa aplicada. A compreensão é de 
que no campo dos direitos sociais predomina 
a identificação do Estado como a “principal 
instância de provisão de bem-estar”, responder 
antecipadamente aos custos enfrentados pela 
família, sem esperar que sua capacidade se 
esgote. (MIOTO, 2013, p. 7).

Se, por um lado, a alocação da execução da 
medida socioeducativa em meio aberto no 
âmbito do SUAS possibilita a diversificação 
de intervenções para efetivação dos direitos 

sociais dos adolescentes e de suas famílias, por 
outro, coloca para os profissionais o desafio de 
contemplar, na condução do trabalho técnico, as 
duas dimensões da medida: a responsabilização 
e a proteção social. 

O Serviço de Proteção a Adolescentes em cum-
primento de medidas socioeducativas da Política 
de Assistência Social é o local privilegiado na 
interface entre o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) e o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Essa interlocução 
entre os sistemas vem causando questionamentos, 
configurando-se como um desafio ao trabalho 
técnico no acompanhamento do adolescente.

Destaca-se que o SINASE busca articular o 
Governo, o Sistema de Justiça e as Políticas 
Setoriais (assistência social, saúde, educação, 
cultura, etc.) para assegurar a efetividade e a 
eficácia na execução das medidas socioeduca-
tivas, considerando o princípio da incompletude 
institucional e a corresponsabilidade das políticas 
setoriais. Quanto ao SUAS, preconiza a atuação 
de forma integrada com as demais políticas 
visando à garantia dos mínimos sociais e à uni-
versalização dos direitos sociais. Frente a essas 
concepções, torna-se urgente o rompimento da 
ideia de que haja um hiato entre a proteção e a 
responsabilização, postas as especificidades de 
incompletude que são definidas pelo SINASE/
SUAS. 

Portanto, o adolescente ao ser inserido no SI-
NASE – que fará a interlocução com o SUAS e 
demais sistemas que garantia de direitos – estará 
diante da possibilidade de acesso às políticas 
setoriais que garantem a sua proteção integral, 
o que pode influenciar na ruptura da prática de 
atos infracionais pelo viés de acesso a direitos, 
serviços, programas e benefícios, os quais, em 
grande maioria, estiveram negligenciados du-
rante sua vida.
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Assim, o técnico deve ter a sensibilidade de, 
ao longo do acompanhamento, entender que a 
proteção e a responsabilização são fatores cons-
titutivos de uma proposta pedagógica que visa à 
“reinserção social” do adolescente, oferecendo-
lhe condições e meios para o estabelecimento 
de um novo projeto de vida, de cidadania e de 
ruptura à prática infracional. 

Outro ponto discutido pelo grupo é que a aco-
lhida do adolescente em conflito com a lei não 
fica restrita apenas ao espaço de atendimento. 
Ao contrário, perpassa todas as articulações inte-
rinstitucionais baseadas nos eixos de trabalho da 
medida socioeducativa pelos encaminhamentos 
realizados, discussões de casos ou por meio da 
elaboração de planos de ação específicos ou 
compartilhados. 

Conforme o artigo 227 da Constituição Federal 
e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, a família, a sociedade e o Estado são 
corresponsáveis pela garantia, promoção e de-
fesa dos direitos da criança e do adolescente ao 
formar uma rede integrada de atendimento que 
consolide uma política pública eficaz à garantia 
dos direitos dos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas, contribuindo efetiva-
mente no processo de inclusão social (BRASIL, 
2006, p. 29).

Contudo, a execução de um projeto socioe-
ducativo que funcione em rede requer ampla 
compreensão acerca do sistema de atendimento 
diante da significativa mudança cultural dos 
valores e concepções impostos pela sociedade, 
como descrença na socioeducação, desconhe-
cimento da legislação, preconceitos advindos 
dos profissionais, pouco interesse da gestão em 
consolidar a política pública. 

Cabe à gestão do programa, ao CREAS e as 
instituições pelas quais os adolescentes passam, 
trabalhar os preconceitos e estigmas intersetoriais 

e institucionais, sensibilizar e informar o que são 
medidas socioeducativas de liberdade assistida 
e de prestação de serviços à comunidade, deli-
mitar responsabilidades e funções, estabelecer 
fluxos e instrumentais que facilitem o acesso 
aos serviços, programas e benefícios da rede 
ao qual faz parte o adolescente, além de traçar 
estratégias diversificadas de intervenção para a 
acolhida continuada e permanente.

4. Considerações finais

Considerada a singularidade da trajetória do 
adolescente e de sua família, a acolhida cons-
titui uma orientação fundamental para o fazer 
profissional nas medidas socioeducativas em 
meio aberto.

Ao perpassar as ações de cada ponto da rede 
por onde o adolescente circula, criam-se pontos 
de enlaçamento e pertencimento que propiciam 
ressignificação de trajetórias e escolhas e  acesso 
a direitos sociais. 

De um lado, devem-se assegurar investimentos 
na ampliação e na articulação entre os serviços 
da rede por meio da construção e fortalecimento 
de fluxos e processos de trabalho de  gestão das 
diversas políticas sociais que respondem pelos 
eixos da medida socioeducativa, conforme 
definido pelo SINASE (BRASIL, 2006), e, por 
outro lado, é preciso que profissionais que atuam 
nessas políticas desenvolvam ações continuadas 
que contribuam para o processo de socioeducação 
do adolescente. 

Logo, entende-se necessário aliar o fortalecimento 
de recursos institucionais à atenção integral ao 
adolescente. O cuidado com o profissional, por 
meio da formação continuada e de espaços de 
discussão sobre os impasses de sua prática, é 
ponto  fundamental quando se pensa no manejo 
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técnico do processo de acolhida do adolescente e 
na dinâmica subjetiva envolvida nesse encontro. 
Segundo Costa:

A capacidade de fazer-se presente, de forma 
construtiva, na realidade do  educando não 
é, como muitos preferem pensar, um dom, uma 
característica pessoal intransferível de certos 
indivíduos, algo de profundo e incomunicável. 
Ao contrário, esta é uma aptidão que pode ser 
aprendida, desde que haja, da parte de quem 
se propõe a aprender, disposição interior, 
abertura, sensibilidade e compromisso para 
tanto. Efetivamente, a presença não é alguma 
coisa que se possa apreender apenas ao nível 
da pura exterioridade. (COSTA, 2001, p. 25).

Essa reflexão ressalta algumas atitudes que podem 
favorecer a acolhida do adolescente conforme 
abordagem humanista da Psicologia (ROGERS, 
1997; FELDMAN, 2012): aceitação incondi-
cional, compreensão empática e congruência. A 
primeira diz respeito a aceitar o adolescente da 
forma como ele chega, com toda a sua história 
de dificuldades e potencialidades. A segunda 
representa o exercício de se colocar no lugar do 
jovem, vendo com os olhos dele tudo o que ele 
vê de si, ajudando-o a se compreender, principal-
mente no que tange ao ato infracional praticado. 
A congruência, por sua vez, é o profissional estar 
consciente das percepções e sentimentos que o 
adolescente desperta nele ao se realizarem os 
atendimentos. Isso é de suma importância para 
que valores, crenças e sentimentos pessoais do 
técnico não dificultem a acolhida. 

Em que pese não ter sido uma proposta surgida 
no decorrer das discussões do grupo do encon-
tro realizado em outubro, cabe a proposição de 
que as práticas restaurativas possam fazer parte 
da acolhida do adolescente e talvez da própria 
vítima, na execução da medida socioeducativa. 
Tal dispositivo encontra respaldo no art. 35 da 
Lei n. 12.594/2012, o qual prevê que a execução 
das medidas socioeducativas reger-se-á mediante 

a prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, sempre que possível, atendam 
às necessidades das vítimas (BRASIL, 2012).

A adoção das práticas restaurativas poderá ser 
utilizada para a elaboração do PIA, no decorrer da 
execução com a participação da rede de suporte 
e família, para estabelecer alguns acordos, ou 
no próprio encerramento da medida, com vistas 
a empoderar o adolescente e a fortalecer seus 
vínculos sociais e comunitários. A acolhida da 
vítima, respeitada a peculiaridade do caso e a 
voluntariedade do socioeducando, também pode-
ria ocorrer no transcurso da execução da medida 
socioeducativa em meio aberto, mediante práticas 
restaurativas, favorecendo a responsabilização 
bem como um maior envolvimento da rede de 
atendimento e da própria vítima nesse processo.

A complexidade na execução das medidas socio-
educativas em meio aberto requer um exercício 
constante de compartilhamento de saberes e 
perspectivas. Daí a relevância da abertura de 
espaços de diálogo entre diversos atores e ins-
tituições, como ocorre no Fórum Permanente 
do Sistema de Atendimento Socioeducativo ou 
em encontros que buscam partilhar saberes e 
potencializar ações.



81

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo

4. Referências

BRASIL. Caderno de orientações técnicas: ser-
viço de medidas socioeducativas em meio aberto. 
Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, 2016.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 
2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.
htm>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.
htm>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Orientações técnicas: centro de 
referência especializado de assistência social. 
Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, 2011.

BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. 
Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, 2004.

BRASIL. Resolução n. 109, de 11 de novembro 
de 2009. In: BRASIL. Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais: reimpressão 2014. 
Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, 2014.

BRASIL. Sistema Único de Assistência Social: 
norma operacional básica NOB/SUAS. Brasília, 
DF: Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, 2005.

BRASIL. Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo: Sinase. Brasília, DF: Conanda; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2006.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SO-
CIAL. Código de Ética do/a Assistente Social: 
lei 8.662 de regulamentação da profissão. 10. 
ed. rev. e atual. Brasília: Conselho Federal de 
Serviço Social, 2012.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. 
Código de Ética Profissional do Psicólogo: 
resolução CFP n. 010/2005. Brasília: Conselho 
Federal de Psicologia, 2014.

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Pedagogia 
da presença: da solidão ao encontro. 2. ed. Belo 
Horizonte: Modus Faciendi, 2001.

FELDMAN, C. Encontro: uma abordagem hu-
manista. 4. ed. Belo Horizonte: Crescer, 2012.

MIOTO, R. Família e Assistência Social: sub-
sídios para o trabalho dos assistentes sociais. 
In: DUARTE, M. J.; ALENCAR, M. T. (Orgs). 
Famílias & Famílias: práticas sociais e conver-
sações contemporâneas. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2013.

MORGADO, Rosana. Políticas públicas e direi-
tos da criança e do adolescente. Brasília: UNB, 
2016. (Apostila do Curso de Especialização em 
Políticas Públicas e Socioeducação)

RIBEIRO, Carla Andréa; MEZÊNCIO, Márcia 
de Souza; MOREIRA, Mário C. Rocha. Medidas 
socioeducativas em meio aberto: a experiência 
de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Santa Clara; 
PBH/ SMAAS, 2010.

ROGERS, C.; KINGET, G. Psicoterapia e rela-
ções humanas.  Belo Horizonte: Interlivros,1977.



82

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo



83

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo



84

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo

7



85

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo

O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E A CO-
MUNIDADE: A NECESSIDADE DE UMA 
ACOLHIDA RECÍPROCA

Bianca Rocha 
Jacqueline de Oliveira Moreira

Já se passaram mais de 25 anos 
da promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente  

       (ECA) e os envolvidos com os 
direitos das crianças e dos adolescen-
tes não cessam de refletir, ponderar, 
avaliar e aprimorar as intervenções e 
acolhidas possíveis para estes sujeitos 
em desenvolvimento. No que se refere 
aos adolescentes envolvidos com atos 
infracionais, o SINASE (BRASIL, 
2012) corporifica, em forma de lei, 
um importante resultado de trabalho 
permanente de avaliação.

Seguindo este projeto de permanente reflexão e 
tentativa de pensar proposições, nós, da comissão 

de proposta socioeducativa do Fórum Permanente do Sistema Socioeducativo de Belo Horizonte, decidimos 
trabalhar o tema da acolhida dos diferentes sujeitos implicados com adolescente no sistema socioeducativo.

A discussão sobre a temática da acolhida é presente no campo da saúde coletiva. É fundamental pensar a 
acolhida do sujeito em sofrimento e da família no âmbito da saúde, assim diferentes pesquisas abordam 
este tema (LIMA et al, 2007; TEIXEIRA, 2003; SENA et al, 2016). Lima e outros concluem, em sua 
pesquisa, que: “Quanto ao acolhimento, o vínculo do usuário com o serviço de saúde e o desempenho 
profissional de quem presta o atendimento foram os principais fatores valorizados pelos usuários” 
(LIMA et al, 2001, p. 16).
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Mas, qual o significado do termo “acolhida”? 
Como podemos pensar a acolhida no sistema 
das medidas socioeducativas? O verbo acolher 
aparece no dicionário Houaiss como “oferecer 
ou obter refúgio, proteção ou conforto físico, 
proteger (se), abrigar (se), amparar (se) [...]” 
(HOUAISS, 2004, p. 61). As palavras proteção, 
abrigo e amparo parecem-nos fundamentais para 
trabalhar o tema da acolhida no sistema socio-
educativo. Todavia, é muito importante que se 
realize uma ampliação da ideia de acolhida para 
além do adolescente. Faz-se necessário acolher 
o profissional que trabalha na medida, acolher 
a família do adolescente, trabalhar a acolhida 
da medida pela rede de serviços púbicos como 
saúde, educação, esporte, lazer e, na outra direção, 
a acolhida do sistema para estes dispositivos da 
rede. Mas, interessa-nos ainda, anunciar mais uma 
questão para a discussão da acolhida, a saber, 
a comunidade. Como a comunidade acolhe o 
adolescente? Como a comunidade, no entorno 
onde se localizam os serviços das medidas, 
acolhe estes serviços? 

Neste sentido, gostaríamos de trabalhar o tema da 
articulação entre a acolhida e a comunidade, no 
que se refere à experiência da socioeducação de 
adolescente que responde por atos infracionais. 
O primeiro problema que se apresenta é: de qual 
comunidade estamos falando? A comunidade de 
origem do adolescente? A comunidade onde o 
dispositivo do sistema socioeducativo se encon-
tra? A comunidade pode ser traduzida pela rede 
de serviços que se localiza no território (escola, 
posto de saúde)?

O primeiro movimento para esta reflexão é buscar, 
nas leis, a aparição do tema da comunidade. O 
ECA, no artigo 4º, deixa claro o dever da comu-
nidade em relação à criança e ao adolescente. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária. (BRASIL, 1990).

Todavia, o ECA promove certa confusão com 
o termo comunidade, igualando comunidade à 
família (art 25.) e limitando a ideia de recursos 
existentes em uma comunidade às escolas e 
espaços de profissionalização, sem considerar 
a possibilidade de contato com os moradores 
(art. 120).

Art. 25. Entende-se por família natural a comu-
nidade formada pelos pais ou qualquer deles e 
seus descendentes.

Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser 
determinado desde o início, ou como forma 
de transição para o meio aberto, possibilitada 
a realização de atividades externas, indepen-
dentemente de autorização judicial.

§ 1º São obrigatórias a escolarização e a 
profissionalização, devendo, sempre que 
possível, ser utilizados os recursos existentes 
na comunidade. (BRASIL, 1990).

Podemos afirmar que o ECA anuncia a respon-
sabilidade da comunidade em relação à criança 
e ao adolescente, mas não oferece uma diretriz 
para pensar esta relação. O SINASE (BRASIL, 
2012), que apresenta “o conjunto ordenado de 
princípios, regras e critérios que envolvem a 
execução de medidas socioeducativas”, não 
contempla o tema da comunidade nas suas di-
retrizes. É interessante ressaltar que, no ponto 
em que o documento determina os objetivos da 
medida, este focaliza o tema do ato infracional 
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e a responsabilização. Consideram-se três ob-
jetivos, dois vinculados ao ato infracional e um 
que prevê a integração social, mas por meio do 
plano individual de atendimento (PIA). O docu-
mento não apresenta uma posição explícita sobre 
o enlace do adolescente com as comunidades.

§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas 
as previstas no art. 112 da Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), as quais têm por objetivos:

I - a responsabilização do adolescente quanto às 
consequências lesivas do ato infracional, sempre 
que possível incentivando a sua reparação;

II - a integração social do adolescente e a ga-
rantia de seus direitos individuais e sociais, por 
meio do cumprimento de seu plano individual 
de atendimento; e

III - a desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença como 
parâmetro máximo de privação de liberdade 
ou restrição de direitos, observados os limites 
previstos em lei. (BRASIL, 2012). 

A lei, em seus objetivos, não apresenta um 
norteador claro em relação ao aspecto da co-
munidade. Contudo, no cotidiano do trabalho é 
preciso fazer o exercício de pensar a circulação 
dos adolescentes e seu enlaçamento com os 
diferentes espaços, serviços e comunidades. O 
PIA se apresenta como o instrumento norteador 
e propositivo das ações voltadas para o adoles-
cente. Este instrumento deve conter as ações 
que estarão ligadas ao exercício da cidadania e a 
diferentes enlaçamentos com a cidade e com os 
espaços de circulação do adolescente. Moreira 
et al. (2015), ao realizar uma pesquisa sobre a 
perspectiva dos técnicos da semiliberdade no 

trabalho com o PIA, aponta que é preciso con-
siderar “intervenções individuais e grupais que 
promovam a integração social e comunitária do 
adolescente. E, por fim, deve ser um instrumento 
que singularize o adolescente e contribua para 
a construção de uma subjetividade expressiva 
e criativa.” (MOREIRA, et al. 2015, p.343). A 
vivência de diferentes experiências de integra-
ção comunitária possibilitará ao adolescente o 
exercício da sua cidadania e a construção de 
um saber relacional com os espaços e com os 
sujeitos, dando a ele mais autonomia.

Ademais, é importante considerar que, no 
SINASE, a palavra comunidade aparece sete 
vezes, todas vinculadas à medida de prestação 
de serviço à comunidade, não trabalhando a 
noção do envolvimento do adolescente com a 
comunidade na qual está inserido. Considerando 
a escassez da palavra comunidade no documento, 
e nosso projeto de contribuir para o avanço das 
práticas socioeducativas, interessa-nos definir 
comunidade e pensar as diferentes comunidades 
que se apresentam no processo da execução de 
uma medida socioeducativa.

1. Possíveis definições

Podemos iniciar como algumas indagações: quais 
são os elementos definidores de uma comunidade 
(espaço, sentimento)? Qual a importância da 
comunidade na vida sujeito? Como apreender a 
dupla determinação entre comunidade e sistema 
socioeducativo?

A tentativa de uma conceituação de comunidade 
deve considerar no mínimo dois elementos, a 
saber, a ideia de identidade comunitária e a noção 
de processualidade, de movimento e permanente 
construção. Segundo Martins:
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Na comunidade nos deparamos com algo 
que se mantém a nossa atual experiência de 
identidade não se revê na imagem de uma 
realidade estável, fixa ou permanente. Revê-se 
antes na imagem de uma realidade relacional, 
que se joga no acontecimento, no consenso, 
no dialogo, e de igual modo, nos conflitos de 
interpretação, na luta simbólica. Quer isto dizer 
que a identidade e hoje uma realidade associada 
tanto a experiência da construção do mundo, 
como a da sua oscilação, pluralidade e erosão. 
Ela e uma realidade heterogênea e especifica, e 
simultaneamente, homogênea e global. Enfim, 
uma realidade fragmentada, fecundada por uma 
condição translocal (MARTINS, 1993, p. 174).

Segundo Paiva (2003), a palavra comunidade 
tem surgido como uma força de resgate da so-
lidariedade humana ou da organicidade social 
perdida. Para a autora, solidariedade pode ser 
uma estratégia para aqueles que vivem na es-
cassez ou à margem. Neste sentido, parece-nos 
crucial a articulação dos dispositivos do sistema 
socioeducativo com as comunidades. 

O princípio da comunidade é “o mais bem 
colocado para instaurar uma dialética positiva 
com o pilar da emancipação” (SANTOS, 2000, 
p. 75). Duas são as dimensões fundamentais 
deste princípio: participação e solidariedade 
(PEREIRA; CARVALHO, 2008, p. 47).

É preciso considerar uma importante distinção 
entre comunidade e rede. No trabalho das medi-
das socioeducativas, por vezes, há uma confusão 
entre esses dois pontos, e o que se apresenta nos 
encaminhamentos e nas intervenções realizadas 
pelas equipes é articulação de rede. A noção de 
comunidade e o exercício de se pensar a integra-
ção do adolescente com a sua comunidade não 
é aprofundado, pois o esforço de se construir o 
caso perpassa a noção de rede.

Nesta perspectiva, a noção de comunidade ultra-
passa a articulação de rede, uma vez que abrange 

a vinculação do adolescente com a comunidade, 
o lugar que ele ocupa neste espaço territorial, 
os laços estabelecidos e as possibilidades de 
reinserção. 

Em que medida a comunidade pode representar 
um ponto de apoio para o processo socioeduca-
tivo desse adolescente?

O entorno comunitário, entendido como um es-
paço no qual o adolescente se reconhece, pode 
possibilitar a construção de outros laços e de re-
ferências positivas, favorecendo a desvinculação 
com a prática infracional.

2. Fazeres cotidianos

Como os dispositivos socioeducativos podem 
trabalhar sua relação com a comunidade local? 
Qual a importância de trabalhar a relação com a 
comunidade? Como implicar a comunidade no 
processo de socioeducação? Como trabalhar a 
circulação do adolescente na comunidade? 

Os fazeres cotidianos práticos são desenvolvi-
dos para aproximar os adolescentes e a medida 
socioeducativa de experiências que possibilitam 
uma articulação com a comunidade do entor-
no. O Centro Socioeducativo Santa Terezinha 
desenvolve um trabalho de profissionalização 
com os adolescentes, oferecendo a formação 
como cabeleireiro. A prática desse ofício é ex-
perimentada pelos adolescentes em uma ação 
mensal desenvolvida em uma instituição de longa 
permanência, na qual os adolescentes cortam o 
cabelo dos idosos, prestando também um ser-
viço para a comunidade. De igual modo, outro 
centro socioeducativo abre as suas portas para 
que a comunidade do entorno utilize a biblioteca 
da unidade, aproximando os adolescentes da 
comunidade através da troca de saberes. 

Na semiliberdade foi realizada uma experiência 
de aproximação da comunidade local com a me-
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dida socioeducativa. A Casa de Semiliberdade 
Venda Nova, localizada no bairro Candelária 
na Regional Venda Nova, ao ser inserida na co-
munidade, vivenciou situações de rejeição que 
foram trabalhadas pela equipe.  A região onde 
se localiza a casa é conhecida como o antigo 
“cinturião verde”; com histórico de ruralização, 
o território é um trecho de 86 km que cresceu 
aceleradamente. Sua explosão demográfica trou-
xe os benefícios e agruras de qualquer espaço 
urbano. A população é predominante de baixa 
renda, constituindo uma periferia da metrópole 
belorizontina. 

Nesse cenário, a notícia da chegada de mais uma 
casa de semiliberdade na região, trouxe muito 
incômodo aos moradores do bairro Candelária. 
Especulava-se que o território já marcado pela 
violência, criminalidade e tráfico de drogas 
receberia um grupo de adolescentes autores de 
atos infracionais, incrementando seu repertório 
de problemas. 

Muitos mitos acerca do perfil dos jovens e sobre 
a medida socioeducativa apareceram nas con-
versas informais com a comunidade. A chegada 
da equipe técnica e da direção de segurança à 
casa, causou reboliço e instigou a curiosidade dos 
moradores. Inquietos com o não acolhimento da 
vizinhança, a equipe decidiu criar uma estratégia 
para sensibilizar e se aproximar da comunida-
de. A primeira ação desenvolvida foi circular 
pelas ruas e estabelecimentos comerciais, além 
de reunir-se com a rede local. Os moradores 
entendiam a casa de semiliberdade como uma 
“caixa preta” e uma casa de detenção, segundo 
fala dos próprios moradores: “Como é a estrutura 
do espaço? O que farão os adolescentes dessa 
casa? Quem serão seus trabalhadores?”

Havia muitos mitos que assustavam a comuni-
dade, porém, havia um anseio por parte deles 
demandando implicação e participação. As in-
tervenções da equipe e o interesse em esclarecer 

sobre a medida socioeducativa de semiliberdade, 
acalmaram os ânimos e cessaram as vigílias 
constantes de alguns representantes dos mora-
dores à porta da instituição. Os estabelecimen-
tos comerciais começaram a reconhecer que a 
presença de trabalhadores poderia movimentar 
a economia local. Começou a surgir também e, 
timidamente, uma noção de responsabilidade 
social pelos moradores. Após conhecer a proposta 
do trabalho socioeducativo, alguns moradores 
ofertaram suas habilidades e conhecimentos. 
Apareceram um professor de informática, um 
fonoaudiólogo, um cantor, um líder religioso, etc. 

A equipe começou a compreender a necessidade 
de um projeto maior que trouxesse a comunida-
de para dentro da casa de semiliberdade. Nesse 
sentido, a corresponsabilidade é fundamental 
para a qualificação dessa proposta. O artigo 4º 
do ECA, que inclui o dever da sociedade quanto 
à proteção integral dos adolescentes, oferece 
ditames claros para ações como estas que fo-
ram desenvolvidas pela casa de semiliberdade, 
garantindo a participação da comunidade local 
na proteção dos adolescentes. Tal fato permitiu 
que os moradores saíssem do papel de oposito-
res e passassem para apoiadores do trabalho a 
ser desenvolvido pela equipe da semiliberdade. 

O primeiro projeto que nasceu desse Plano de 
Trabalho foi o Oficina Verde, uma atividade 
orientada para o desenvolvimento do adoles-
cente e que envolve troca com a comunidade. O 
projeto consiste na implementação de uma horta 
vertical em que, os adolescentes em cumprimen-
to de medida socioeducativa de semiliberdade 
realizam etapas cíclicas e constantes, que são 
vivenciadas de acordo com sua etapa no cum-
primento da medida.

A comunidade participa do projeto em todas as 
suas etapas, seja na implementação, na orientação 
da dinâmica de plantio e retirada de mudas ou na 
distribuição das mudas e hortaliças. Compreende-
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se que, a terra e a planta servirão como pretexto 
para a desmitificação dos adolescentes das casas 
de semiliberdade, abertura para o diálogo, novas 
amizades e fortalecimento de vínculos.

A inserção dos adolescentes na comunidade do 
entrono das unidades de internação ou semiliber-
dade é sempre desafiante, pois pouco se trabalha 
a noção de responsabilidade dos diferentes atores 
da comunidade na proteção dos adolescentes e 
desse modo, eles são vistos como um problema 
para a comunidade. O desafio das equipes é cons-
truir em cada caso, na articulação comunitária 
e com a rede, a noção de corresponsabilidade.

Frente a esse contexto, no desenvolvimento do 
trabalho com os adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa, há algumas questões 
que se fazem presentes no momento em que é 
pensada a circulação dos adolescentes. O ado-
lescente chega para o cumprimento da medida 
socioeducativa trazendo marcas, vivências, gostos 
e costumes aprendidos em sua comunidade. A 
medida socioeducativa marca a história desses 
adolescentes, desterrando-os de sua comunidade 
e costumes, como é o caso da medida de interna-
ção. Nesse processo, o adolescente precisa lidar 
com novas regras, novas respostas diante das 
situações que se lhes apresentam no cotidiano do 
cumprimento de medida. Mas, por outro lado, são 
proporcionados aos adolescentes outros laços com 
a cidade, através das articulações que as equipes 
fazem para o cumprimento dos diferentes eixos 
da medida: saúde, educação, profissionalização, 
cultura, esporte e lazer. Ademais, não se pode 
desconsideraras marcas que este adolescente 
traz da sua comunidade que se dão por meio 
de sua circulação e dos diferentes laços que faz 
com seu território.

É preciso, de igual modo, considerar que o 
adolescente volta para o seu território após o 
cumprimento de medida (quando está na inter-
nação), ou continua em contato com seu terri-

tório (se está em semiliberdade e meio aberto), 
e a relação que o adolescente estabelece com 
a sua comunidade deve ser considerada para 
se pensar trabalho socioeducativo. As medidas 
socioeducativas precisariam ter como orientação 
metodológica o trabalho de estreitar os vínculos 
dos adolescentes com a sua comunidade, bem 
como estimular intervenções que ampliem o 
conhecimento dos adolescentes sobre diferentes 
comunidades através da ampliação dos laços 
com a cidade. Esse é um desafio para o sistema 
socioeducativo, que ainda pensa a articulação 
com a rede e diferentes serviços que garantirão 
os direitos básicos dos adolescentes, mas não 
ampliarão os laços de solidariedade e os vínculos 
comunitários.  

No que diz respeito aos adolescentes oriundos 
dos municípios do interior de Minas Gerais 
e que cumprem medida na capital, temos um 
desafio ainda maior o trabalho com a comuni-
dade. Por vezes, nos deparamos com uma rede 
e uma família que não acolhem o adolescente, 
fragilizando os vínculos que precisam ser traba-
lhados pelas equipes. O Centro Socioeducativo 
São Jerônimo, único feminino do estado, atende 
adolescentes oriundas de todos os municípios, 
e tem como desafio trabalhar os vínculos das 
adolescentes com a sua comunidade de origem, 
tendo a distância como elemento que dificulta a 
articulação. Para isso, o trabalho de articulação 
com a rede e família é intensificado, além do 
protagonismo das adolescentes em acessarem os 
serviços das suas comunidades após orientação 
da equipe. Diante desse contexto, a autonomia 
das adolescentes tem sido trabalhada, bem como 
a responsabilização da rede para que os vínculos 
comunitários sejam fortalecidos.   

O trabalho com a comunidade ainda se apresenta 
muito incipiente nas medidas socioeducativas, a 
aproximação da comunidade é feita através dos 
casos numa tentativa de garantir a singularidade 
do acompanhamento ao adolescente. Entretanto, 
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ainda permanece o desafio de se pensar a política 
e garantir a noção de uma rede maior, uma rede 
humana. 

3. Considerações finais e preposições

O trabalho das medidas socioeducativas na arti-
culação com a comunidade se faz imprescindível 
para garantir a circulação dos adolescentes e 
possibilitar a criação de novos laços sociais e 
comunitários. Os desafios para se criar uma 
rede que acolha os adolescentes e trabalhe para 
a garantia de direitos deste público são gran-
des, uma vez que os furos da rede e o pouco 
entendimento das populações sobre as medidas 
socioeducativas criam distâncias entre o trabalho 
socioeducativo e a sua concepção. Para isso, o 
estímulo à criação de uma política de análise e 
diagnóstico das comunidades locais, antes de 
instalar as unidades socioeducativas, possibilitaria 
um trabalho contextualizado e que utilizaria os 
recursos comunitários para a articulação com 
a rede e com a comunidade local, bem como 
possibilitaria a criação de uma rede de proteção 
aos adolescentes no que diz respeito aos seus 
direitos fundamentais. 

Nesse sentido, a criação de uma metodologia 
que estreitasse a comunicação entre os serviços e 
atores de uma comunidade para estreitar os laços 
das medidas socioeducativas com o seu entrono 
e com a comunidade de onde os adolescentes 
vêem se faz necessária, pois aumentaria o al-
cance de intervenção das equipes e promoveria 
a articulação de uma rede de solidariedade e de 
acolhimento mais abrangente ao adolescente. 
Assim sendo, acrescentamos a importância de 
se pensar formas de reinserção do adolescente 
na sua comunidade de origem, que se fará mais 
consistente a partir do diagnóstico realizado sobre 
as comunidades, o que possibilita a identifica-
ção de possíveis pontos de apoio e referências 

positivas para o enlaçamento dos adolescentes 
com o seu território.

Ainda temos como desafio, para o trabalho com 
as comunidades, a articulação com municípios 
distantes: os adolescentes que, oriundos de co-
marcas distintas das quais eles estão cumprindo 
medida, ficam distantes do seu território e têm 
pouco contato com a sua família e comunidade, 
este ponto é um grande desafio de trabalho para 
as equipes. Há que se garantir aos adolescentes 
o seu direito fundamental de convivência fami-
liar e comunitária e, para isso, precisamos de 
subsídios materiais, recursos humanos e apri-
moramento das políticas para que consigamos 
acolher os adolescentes em diferentes serviços, 
redes de atendimento e comunidades. Posto isso, 
entendemos que é preciso criar mediadores em 
diferentes comunidades que façam uma ponte 
entre os adolescentes e a sua comunidade de 
origem, de modo que este não sofra os efeitos 
da desarticulação dos diferentes serviços e o 
preconceito velado nas intervenções propostas 
por estes mesmos serviços.

O trabalho se apresenta estimulante, necessário e 
desafiador, pois ao criarmos redes de solidariedade 
e de acolhimento aos adolescentes em diferentes 
comunidades, estaremos promovendo a criação 
de uma rede humana complexa de proteção ao 
adolescente.
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A ACOLHIDA DA FAMÍLIA NA MEDIDA
Daniel Ferreira Edmundo

Paula Saraiva Rocha

Pensar e refletir sobre a acolhida 
da família dos adolescentes em 
conflito com a lei é transitar pelos 

conceitos de acolhimento, adolescente 
e família, conhecê-los e relacioná-los 
criticamente com o papel do Estado 
como promotor de bem-estar social e 
protetor da família.

O conceito de acolhimento, que significa 
de forma abrangente a maneira de receber 
ou de ser recebido, o oferecimento de 
abrigo gratuito ou mesmo de hospitalida-
de, coloca em primeiro plano a questão 
sobre a maneira pela qual se deve fazer 
o acolhimento dessas famílias quando 
seus filhos se encontram em situação de 
conflito com a lei, ou seja, quando apre-
endidos ou em cumprimento de medida 
socioeducativa (MSE) em meio aberto.

O que se percebe é que o primeiro encontro do adolescente com o Estado se faz, não na perspectiva 
do acolhimento, mas sim na perspectiva da abordagem, na maioria das vezes abordagem policial com 
supremacia da força, e não do acolhimento que carrega em si algo da potência da delicadeza. Toca-se 
aqui em algo crucial e delicado para a discussão e operacionalização da prática do acolhimento, além 
da percepção e da mácula negativa da primeira impressão que o Estado possa provocar no jovem. Na 
realidade, o primeiro encontro desse jovem com o Estado, desde o seu nascimento, é na perspectiva do 
não encontro, pois o Estado não lhe assegurou as garantias constitucionais às quais tem de direito – o 
Estado então se apresenta como primeiro violador da nossa Carta Magna e responsável pelos atos do 
jovem. Nesse contexto, como pensar a acolhida da família desses adolescentes?     
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1. Mas o que é família? 

Até o século passado, podia-se definir família 
como o conjunto de pessoas que possuem laços 
de parentesco entre si e vivem na mesma casa 
(ROUDINESCO, 2003). Uma família tradi-
cional é normalmente formada pelo pai e pela 
mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e 
por um ou mais filhos, compondo uma família 
parental nuclear ou elementar. 

Para o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, 
a família nasce a partir do momento em que há 
casamento, passando portanto a existir cônjuges 
e filhos nascidos da união destes. Os seus mem-
bros, que se mantêm unidos por laços legais, 
econômicos e religiosos, respeitam uma rede de 
proibições e privilégios sexuais e se encontram 
vinculados por sentimentos psicológicos, como o 
amor, o afeto e o respeito. Mas a família também 
é o lugar da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme, 
das disputas e das fantasias. 

A família patriarcal tradicional, anterior aos avanços 
da luta das mulheres pela igualdade e à conquista 
do direito ao voto, tinha no pai a figura central e de 
total poder. “O pai, patriarca, reina como um Deus 
no tabernáculo de sua casa” (PERROT, 1991, p. 
128). O pai decidia a vida de toda a família, não 
só no campo público, uma vez que ele é o único 
que tem direitos políticos, mas principalmente 
no privado. O pai era o “senhor do dinheiro” e 
de todas as decisões econômicas, pedagógicas e 
matrimoniais (PERROT, 1991, p. 123).

Hoje a ideia de família não é a mesma de tempos 
atrás, e seu conceito vem sendo ampliado, tanto 
no campo social, como no jurídico (MOREIRA, 
2014). O modelo patriarcal, onde o pai tinha ple-
nos poderes e se constituía como a figura central, 
tendo maiores privilégios e direitos em relação 

aos outros membros, foi abandonada, apesar de 
ainda existirem famílias que mantêm a figura do 
patriarca. As famílias se tornaram mais demo-
cráticas, e outros tipos de diálogos, encontros e 
conflitos surgiram (SOUZA; CUNHA, 2011). 

Na nossa sociedade atual, não é mais o casa-
mento o elemento de criação da família, e sim 
a vontade que cada um tem de se unir ao outro. 
O sentimento passa a ter maior valor do que o 
compromisso cartorial, e possibilita o apareci-
mento de vários arranjos familiares calcados nos 
laços sociais (SOUZA; CUNHA, 2011). Mas 
não sejamos ingênuos a ponto de esquecer que 
as escolhas afetivas passam pelo inconsciente, 
pelos ideais, pelo imaginário, repetem sintomas 
familiares e produzem novos sintomas. 

Com a revolução dos costumes e da tecnologia, 
a noção de família é colocada em xeque (SARTI, 
2008). A que a família corresponde? A um núcleo 
reduzido, monogâmico, burguês, que, conco-
mitantemente à transmissão de afeto, tem sua 
dinâmica influenciada pelo capitalismo, e assim 
novas configurações familiares são estabelecidas, 
anunciando outras formas de relacionamento. 
As mudanças foram de tal forma, que o modelo 
familiar nuclear patriarcal, baseado na tríade 
pai, mãe e filho, já não é o único. Assistimos ao 
aparecimento de novos arranjos e configurações 
familiares, tais como família monoparental, ho-
moparental, adotiva, concubinárias, temporárias, 
substitutas, de inseminação artificial, “barriga de 
aluguel” e recasamentos (SARTI, 2008).

Mas também existem os sem-família, filhos do 
descaso social, da desigualdade econômica, da 
falta de educação e saúde, do crack e outras 
drogas, e de transtornos mentais, que podemos 
chamar de desacolhidos. Eles necessitam de fa-
mília? E com qual arranjo e configuração?  Há 
que inventar uma família para eles?
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Idealmente, o ambiente familiar é um espaço 
onde deve existir harmonia, afetos, proteção e 
todo tipo de apoio necessário na resolução de 
conflitos ou problemas de seus membros. Porém 
a realidade muitas vezes é diferente, principal-
mente nas famílias de crianças e adolescentes 
em conflito com a lei. 

Nos últimos 100 anos, grandes avanços ocorreram 
no campo jurídico, acompanhando as transfor-
mações sociais e a consolidação dos Direitos 
Humanos. Passamos da concepção da criança 
e adolescente como “menor”, preconizado no 
Código de Menores de 1927, também conhe-
cido como Código Mello Matos, e reafirmado 
no Código de Menores de 1979 dos tempos da 
Ditadura Militar, à concepção de que crianças 
e adolescentes são sujeitos de direitos a partir 
do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 
de 1990 (ROCHA, 2016). 

Pertencer a uma família é direito assegurado por 
lei. O artigo 19 do ECA afirma que toda criança 
e adolescente tem direito a ser criado e educado 
no seio de sua família, excepcionalmente em 
família substituta, assegurada a convivência fa-
miliar e comunitária. O artigo 25 do ECA define 
a família como “a comunidade formada pelos 
pais ou qualquer deles e seus descendentes”. O 
modelo de família descrito no ECA aponta ainda 
para o tradicional modelo de família nuclear 
patriarcal, apesar de incluir a possibilidade de 
família monoparental.

Em 2006, foi criado o Plano Nacional de Promo-
ção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças 
e Adolescentes, que reitera as diretrizes propostas 
pelo ECA, reafirma que as crianças e os adoles-
centes devem ser vistos de forma indissociável 
de seu contexto familiar e comunitário, reforça 
políticas para o desenvolvimento pleno das 
famílias, garante efetivamente os direitos das 
crianças e adolescentes, fortalece o paradigma da 
proteção integral e da preservação dos vínculos 

familiares e comunitários e rompe com a cultura 
da institucionalização (BRASIL, 2006). 

O Plano Nacional reforça a posição da família 
como estrutura vital, lugar essencial à humaniza-
ção e à socialização da criança e do adolescente, 
espaço ideal e privilegiado para o desenvolvimento 
integral do indivíduo. Ele avança em muito ao 
apontar e reconhecer os novos tipos de arranjos 
familiares, e, mais importante do que a relação 
biológica, são os vínculos afetivos e psicossociais 
dos seus membros (BRASIL, 2006).

Numa família, as relações são construídas em 
valores de cultura transmitidos, fazendo com 
que sujeitos se constituam nesse contexto. Essas 
relações são marcadas de maneira diferenciada 
para cada membro da família. “Cada sujeito se 
representa e representa o mundo tomando os 
elementos que se tornaram significativos para 
ele a partir de sua história pessoal e afetiva” 
(GUERRA et al, 2015). Em muitos casos, ao 
longo de um acompanhamento, é comum que os 
adolescentes contem a importância de alguém 
que, por um motivo ou outro, se tornou para eles 
uma referência, a qual não pode deixar de ser 
acolhida pelo serviço de medidas socioeducati-
vas, mas, ao contrário, é preciso tentar envolver 
tal referência de vida no projeto socioeducativo 
do adolescente.

Quando lidamos com famílias em vulnerabilbi-
dade e situações de risco, é necessário um olhar 
atento para que a condição social e econômica 
não seja associada a uma impossibilidade de 
estrutura. Freud (1996) relata que a família 
constitui um fator estruturante indispensável, 
pois a marca dessa relação primitiva é definitiva, 
a partir do momento em que abre a condição de 
existência do sujeito pelas identificações. Nesse 
sentido, considerando nosso público de trabalho 
pela assistência social, vale ressaltar que o que 
torna a família uma dimensão tangível para seus 
dependentes não é sua condição cultural, social 
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ou financeira, mas sua capacidade de transmissão 
de afetos e costumes.

Toda família possui um arranjo único. E, dentro 
desse arranjo, vários desarranjos podem se formar, 
e isso nos faz pensar sobre a lógica instaurada 
em cada família e como se organizam. Faz-se 
necessário não apenas apontar a decomposição, 
a desorganização e a carência de intervenção 
em relação à família, mas também apostar na 
possibilidade de um novo arranjo em que o 
sujeito possa encontrar substitutos para que o 
seu desejo seja emergente. Cabe aos saberes do 
campo jurídico, social, psicanalítico, entre ou-
tros, contribuir para a construção dessas novas 
possibilidades, em que: 

[...] é preciso sustentar o acolhimento e uma 
escuta atenta às transformações familiares e 
acontecimentos políticos e sociais que tangem 
cada uma das famílias. Cabe aos técnicos que 
operam seu trabalho debruçarem-se sobre as 
novas construções oriundas de arranjos, rear-
ranjos, pactos e novas formas de convivência. 
(GUERRA et al, 2015)

Para isso o encontro com as famílias deve sus-
tentar-se no acolhimento e na aposta de que seja 
possível introduzir algo a partir da escuta de 
histórias carregadas de sentido e, assim, possibi-
litar a construção de novas relações, bem como 
propiciar a ressignificação dos laços afetivos já 
estabelecidos.

E hoje, como são acolhidas as famílias dos 
adolescentes que se encontram em cumprimen-
to de medida socioeducativa em meio aberto? 
Quem são essas famílias? São os representantes 
legais? Muitas vezes as instituições, as políticas 
setoriais e a rede socioassistencial estão à espera 
de uma família instruída, organizada e investida 
no acompanhamento socioeducativo de seus 
membros, mas o que se percebe é que novas 
configurações são apresentadas e  referências 

afetivas são construídas ao longo da vida dos 
adolescentes. Nem sempre o representante legal 
representa uma referência para o adolescente. 

Cabe ao operador da política de atendimento 
ao adolescente em conflito com a lei perceber, 
acolher, escutar, a partir da realidade de cada 
adolescente, quais são as referências que fazem 
parte da sua modalidade de laço social e afeti-
vo, para que juntos possam efetivar um projeto 
socioeducativo.

Considerando a importância da família na vida 
do sujeito e o modo como podemos acolher essas 
novas configurações, foi realizado o Seminário 
sobre a Acolhida, promovido pelo Fórum Perma-
nente do Sistema de Atendimento Socioeducativo 
de Belo Horizonte, em novembro de 2016, que 
enfatizou os impasses, as boas práticas e as pro-
posições em relação às várias temáticas sobre o 
adolescente, medidas socioeducativas (MSE) em 
meio aberto, semi-aberto ou internação, e entre 
elas o acolhimento e a participação da família 
na construção do projeto socioeducativo e da 
responsabilização de todos os envolvidos no 
cumprimento da MSE.

Para realizar a atividade proposta, contamos 
com a participação de profissionais de diversas 
áreas e campos de atuação dentro do sistema 
socioeducativo: psicólogos, assistentes sociais, 
advogados, professores, administradores, agentes 
de segurança e outros que atuam nas medidas 
socioeducativas em meio aberto (LA/PSC) e 
meio fechado (semiliberdade e Centros de in-
ternação), tanto em Belo Horizonte, quanto na 
região metropolitana e em outras cidades. Ao todo 
participaram 33 profissionais, e os dados que se 
seguem são resultados do debate e diagnóstico 
realizado pelo grupo de trabalho sobre a Acolhida 
da Família nas Medidas Socioeducativas.
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2. Os impasses no acolhimento 
da família

Dentre os pontos trabalhados pela equipe, des-
tacam-se alguns impasses:

a) A presença/ausência da família do adolescente 
ou seus responsáveis durante as audiências e 
os processos decorrentes desde sua apreensão 
policial até a entrada no CIA (Centro Integrado 
de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 
Infracional). Para os profissionais do grupo de 
trabalho, muitos adolescentes não contam sequer 
com a presença ou testemunha de algum parente, 
referência familiar ou comunitária no ato de sua 
apreensão policial, nem mesmo no acompanha-
mento dos procedimentos após sua entrada no 
sistema socioeducativo. Muitas vezes todo esse 
processo acontece sem que a família ou os res-
ponsáveis pelo jovem tenham informação sobre 
o fato ocorrido, e somente no acolhimento pelo 
NAMSEP ou pela Regional da Prefeitura é que 
passam a ter maior clareza sobre as informações 
processuais e legais acerca do ato, apreensão e 
sentença aplicada.  

b) A ausência da Defensoria Pública atuante 
nas audiências prejudica a garantia e o direito à 
participação e à fala dos familiares ou responsá-
veis pelo adolescente em um momento crucial, 
que é a aplicação da medida. Tal fato acrescenta 
um prejuízo para o engajamento e participação 
das famílias dos adolescentes, desde o início do 
trabalho socioeducativo, afetando a participação 
das referências familiares na continuidade e 
construção de um projeto socioeducativo.

c) A celeridade judicial, necessária para melhor 
execução e atualização dos processos, não pode 
obstruir ou impedir a participação da família 
num momento tão importante como a entrada 
no sistema socioeducativo.

d) A ausência de articulações das políticas in-
tersetorias e socioassistenciais voltadas para a 
prevenção junto às famílias em vulnerabilidade 
e risco social que podem contribuir para uma 
prática infracional por parte de seus membros.

e) Tornar a concepção de acolhimento da família 
uma responsabilidade de todo o sistema socioe-
ducativo, não restringindo sua ação apenas aos 
profissionais da execução e da Assistência Social.

f) O trabalho com famílias que se recusam a 
participar do processo de responsabilização de 
seus membros.

g) Qual estatuto de família que devemos considerar 
diante das diferentes abordagens que trabalham 
com a socioeducação? Qual estatuto de família 
devemos considerar em face da diversidade de 
arranjos e transformações das organizações fa-
miliares, do sistema socioeducativo, do SUAS 
e das políticas intersetoriais como Educação e 
Saúde? 

3. As boas práticas no acolhimen-
to da família

Dentre as práticas enunciadas pelo grupo de 
trabalho, destacam-se as seguintes ações:

a) A acolhida permanente da família desde sua 
chegada ao serviço até seu desligamento, conside-
rando que essa acolhida permanente está voltada 
não só para os responsáveis do adolescente, mas 
também para aqueles que podem contribuir com 
o processo de responsabilização do adolescente 
em conflito com a lei, sejam parentes diretos ou 
não, e exercer uma função na qual o adolescente 
possa se referenciar com seus afetos e amores e 
a própria rede comunitária do jovem.

b) Discussões permanentes sobre o estatuto da 
família do adolescente autor de ato infracional, de 
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modo que garanta a participação de outros atores 
socioeducativos ou mesmo de família substituta, 
quando a família original ou os responsáveis legais 
não se apresentam como responsáveis, negando-se 
ao trabalho de responsabilização, ou até quando 
não apresentam condições favoráveis para a efe-
tivação do projeto socioeducativo. 

c) Utilização de grupos operativos de trabalho e 
dinâmica compostos por membros familiares dos 
adolescentes para envolvimento, participação e 
tratamento de questões e demandas das famílias 
na execução das medidas.

4. Proposições para acolhida da 
família na execução das medidas 
socioeducativas

a) Questionar, investigar e avançar na compreensão 
do conceito de família, seja nuclear, monoparen-
tal ou extensa, junto ao sistema socioeducativo, 
às políticas intersetoriais e ao SUAS, no que 
tange ao acompanhamento familiar no trabalho 
socioeducativo. O intuito é fortalecer os laços 
com os adolescentes, levando em consideração 
todos aqueles que, responsáveis legais ou não, 
possam contribuir de maneira relevante para o 
processo de responsabilização do jovem.

b) Acolher e incluir a família do adolescente a 
partir de suas vicissitudes, conjunturas históricas 
e de sua composição atual. 

c) Capacitação permanente de todos os profis-
sionais que acolhem a família dos adolescentes.

d) Ações de prevenção com as famílias e ado-
lescentes por meio de políticas intersetoriais e 
oferta de projetos de geração de renda e atividades 
juvenis, como esporte, cultura e lazer.

e) Tratar o acolhimento da família como res-
ponsabilidade e prática de todo o sistema so-
cioeducativo.

f) Auxílio do Poder Judiciário no caso das fa-
mílias que se negam à responsabilidade sobre o 
trabalho socioeducativo de seus membros.

A partir da leitura do que foi discutido pelo grupo 
de trabalho no decorrer do seminário, evidencia-
mos alguns pontos comuns quanto aos impasses, 
às boas práticas realizadas e às proposições para 
aperfeiçoamento do trabalho, que são as seguintes: 
a necessidade da presença e acolhida da família, 
desde a apreensão do adolescente até sua entra-
da no sistema socioeducativo, especificamente 
no ato das audiências e no acompanhamento 
junto à Defensoria Pública; a compreensão da 
acolhida da família como responsabilidade de 
todos os profissionais que atuam no sistema 
socioeducativo; o questionamento e avanço 
sobre a compreensão do conceito de família e 
seu acolhimento na diversidade das composições 
familiares pelo sistema socioeducativo e demais 
políticas intersetoriais. 

Sobre essa questão específica, o estatuto da fa-
mília no trabalho socioeducativo e sua acolhida 
como estratégia fundamental para execução 
e acompanhamento da medida, assim como a 
efetiva garantia de acessos e direitos que não 
podem prescindir de um representante legal, 
apresentaremos uma vinheta de caso, Acolhida 
da Família.

5. Vinheta de caso

O adolescente de 16 anos, chamado Célio, foi 
apreendido pela terceira vez por pilotar moto-
cicleta sem habilitação e de origem duvidosa 
(produto de furto). Embora estivesse evadido da 
escola, não recebeu medida protetiva, tendo de 
cumprir PSC por 4 meses e 8 horas semanais. 
Célio chega à Regional acompanhado da mãe. 
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Sra. Maria é a responsável pela educação da 
família e pela casa onde moram.

O primeiro atendimento é marcado pela fala da 
mãe e pelo silêncio do filho. Sra. Maria relatou 
que Célio passava os dias e fins de semana em 
um bairro de outra Regional, voltando para casa 
apenas para dormir. A família paterna de Célio 
era responsável pelo tráfico de drogas dessa 
Regional. Durante as entrevistas preliminares do 
serviço, ficou bem claro o afastamento de Célio 
em relação à família, de modo que o convívio 
entre eles beirava o estranhamento e a hostilidade. 

O adolescente não respondeu a nenhuma per-
gunta. Na verdade, os primeiros atendimentos 
foram marcados por apenas uma frase de Célio 
após o técnico oferecer que ele fosse inscrito no 
programa Trabalho Protegido da AMAS: “Eu 
não preciso de trabalho, quero apenas cumprir 
a medida o mais rápido possível para limpar 
meu nome”.

5.1. Histórico familiar

Sra. Maria é uma mulher corajosa e trabalha-
dora. Em nenhum momento tentou falar ou se 
responsabilizar no lugar do filho. Ao contrário, 
reconhecia suas limitações e esforços no trato 
com o adolescente e, acima de tudo, avaliava 
que o PSC seria talvez a última oportunidade 
para Célio se responsabilizar pelo cuidado de sua 
vida. Ao perceber tal maturidade e disposição da 
mãe para ajudar na construção da medida, passei 
a contar com a contribuição e o sigilo dela para 
compreender melhor a condição atual do jovem. 

Por causa dos muitos conflitos, Sra. Maria se 
separa do marido e passa a morar com os filhos 
em outra Regional. O intuito era afastar a família 
do contato com os tios e primos paternos, que 
naquela época já possuíam envolvimento com 
a criminalidade.

Célio se revoltou com a mudança. Revolta moti-
vada talvez não só pela separação dos pais, mas, 
acima de tudo, por uma ruptura da imagem ide-
alizada do pai. E no lugar onde o pai exercia seu 
fascínio e poder não ficou nenhum outro, apenas 
um espaço vazio e velado pela frustração. Tão 
vazio e velado como a fala (palavra) de Célio. 
Aos treze anos, Célio começa a se envolver com 
o tráfico de drogas e porte de armas.

5.2. O acompanhamento

O segundo mês de atendimentos continuou mar-
cado pela falta de palavras e olhar, mas já não 
me incomodava o curto tempo de atendimento 
ou o silêncio; afinal de contas, ele estava lá. Até 
que ele disse: “Não posso mais ir à escola porque 
fui visto pelo assassino do meu primo e ele pode 
querer me matar”. E, subitamente, respondi: “Fico 
muito feliz em saber que você se preocupa em 
preservar sua vida. Você tem razão, a vida em 
primeiro lugar, não precisa voltar para a escola 
nesse momento”. Pela primeira vez, expressando 
um olhar de surpresa, Célio me reconhecia ali. 

A partir daí, passo a enfatizar com Célio que a 
medida será orientada de acordo com suas pos-
sibilidades, e que, antes de querer mudar suas 
atitudes, era preciso reduzir os danos provocados 
por elas. Ele reage, dizendo: “Voltar para aquela 
é andar para trás... estou cansado de apanhar da 
polícia para ter que chegar aqui”. Então lhe ofe-
reço o vale-transporte, mas ele recusa. Pergunto: 
“Será que é necessário se expor tanto assim?” 
E termino o atendimento dizendo: “Não me 
preocupo com o fato de você vir de moto para a 
Regional, seja sozinho ou acompanhado, o que 
importa é que você não tenha que correr riscos 
para isso. Vamos pensar uma saída”.

Na semana seguinte, a equipe não reconhece 
Célio ao chegar. As roupas (bermuda, chinelos e 
boné) deram lugar à calça jeans, tênis e jaqueta, 
roupas que eram velhas e surradas. A aparência 



104

Conversas com a Socioeducação: pensando a acolhida no atendimento socioeducativo

ameaçadora deu lugar a um rosto limpo e jovial, 
de olhos limpos e cabelos cortados. A partir desse 
encontro, o adolescente passou a oferecer seu 
olhar, sem precisar abaixar a cabeça ou se ater 
ao relógio. Ao se apresentar dessa nova manei-
ra, Célio nos faz pensar que a atração exercida 
pelo tráfico em sua vida não passa por aquilo 
que o tráfico pode comprar (roupas, celular, 
moto), mas sim por aquilo que subjetivamente 
ele representa (poder, virilidade), exatamente as 
representações que outrora ele atribuiu ao pai. 
Nesse momento, o que mais interessava era que 
Célio, sim, poderia encontrar uma saída.

Os atendimentos seguintes foram determinantes 
para iniciarmos com o adolescente um trabalho de 
reconhecimento menos radical de si e do outro. 
Ao final de um dos atendimentos, expressei a 
ele tudo o que sentia: “Eu não sei se as outras 
pessoas percebem ou se seus pais já disseram 
para você, mas quero que saiba que eu vejo sua 
mudança, que eu percebo sua beleza, seus olhos 
brancos, sua pele limpa e negra, sua inteligência 
e boa vontade, suas feridas e sua coragem”. Célio 
não disse nada, olhava atentamente para mim. 
Não sorriu, mas retribui meu gesto de despedida 
(um abraço). A partir daí, pudemos articular os 
encaminhamentos necessários.

6. Considerações finais

O primeiro acolhimento posto em cena nos 
atendimentos iniciais com Célio é a acolhida do 
insuportável que ele apresenta: a imagem aterro-
rizante, o silêncio e o olhar vago. O segundo se 
trata da acolhida da mãe e suas estratégias para 
a socioeducação do filho. Em terceiro, colhemos 
a demanda: cumprir rápido a medida.

A estratégia que apontou para o aspecto pedagó-
gico da medida, ou seja, a virada entre a sanção, 
cumprimento da medida e a responsabilização, 
cumprir rápido a medida. Ora, para se cumprir 

uma medida a seu tempo determinado, basta 
cumpri-la “bem”. Ao longo do acompanhamento, 
Célio percebe que há uma incompatibilidade 
entre cumprir rápido e cumprir bem a medida. O 
trabalho técnico se orientou no esforço de manter 
o adolescente em cumprimento, acolhendo a cada 
encontro as dificuldades e embaraços dele em 
cumprir bem a medida, ou seja, fazendo uso dos 
aspectos responsabilizatórios que surgiam nos 
atendimentos e no posto de atividade. 

O acolhimento nas MSE em meio aberto assume 
um caráter permanente, visto que o material que 
se constituirá como conteúdo e via de trabalho 
não está dado no interior da instituição. Nossa 
via de acompanhamento se dá por aquilo que 
acolhemos, permanentemente, do adolescente 
e de sua família, inseridos num contexto de 
relações, costumes e vivências que tomamos 
de empréstimo para efeito da responsabilização.
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O ADOLESCENTE E A REDE:  
A CONSTRUÇÃO DO ACOLHIMENTO

Carolina Assis
Cristiane de Freitas Cunha

Vanessa Rodrigues Cardoso

Moritz: [...] Não é uma brincadeira muito estra-
nha essa que pregam na gente, Melchior? Todas 
essas coisas acontecendo. Eu nunca senti nada 
assim antes - esse tipo de desejo, essa excitação 
insuportável. É insuportável. Por que não me 
deixaram passar por tudo isso dormindo e acordar 
quando já tivesse acabado? [...] Agora é assumir 
a responsabilidade por eu ter nascido. Você já 
pensou, Melchior, como é que a gente veio parar 
nesse redemoinho? 

Frank Wedekind

Se a cada dia parecemos mais vencidos, a derrota 
tem ao menos esta vantagem: ela nos força a pensar 
de outra maneira – e a pensar de outra maneira. É 
preciso [...] fazer do pensamento uma conspiração 
cotidiana, uma insurgência indomável.

Peter Pál Pelbart

É possível pensar o acolhimento dos jovens e adolescentes no sistema 
socioeducativo, se considerarmos a vida desses sujeitos antes mesmo 
da chegada a tal sistema. E para tratar da vida de alguém, talvez seja 

necessário pensar, primeiramente, no que vem a ser a vida. 

Quando pensamos nos adolescentes que são acompanhados no cumprimento de uma medida protetiva 
ou socioeducativa, não podemos deixar de ter em mente a família a que pertencem, sem antes pensar nas 
violações transgeracionais que se instalam em determinada parcela da nossa população e sem antes nos 
atentar para os fatores sociais que permeiam as existências e que muitas vezes enrigessem determinados 
sujeitos em papéis sociais pré-definidos. É inevitável pensar que está em curso um projeto de extermínio 
da população jovem, periférica e negra no nosso país. As considerações finais do Mapa da Violência 
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2016 nos ajudam a entender esse complicado 
contexto nacional: 

Característica marcante dos HAF (Homicídios 
por Arma de Fogo) é a elevada masculinidade 
de suas vítimas: 94,4% das vítimas, em 2014, 
foram homens; além de ceifar a vida, de forma 
preferencial, da juventude: em 2014, os jovens 
de 15 a 29 anos representavam, aproximada-
mente, 26% da população do país, mas essa 
faixa é responsável por 60% das vítimas dos 
HAF acontecidos nesse ano. (WAISELFISZ, 
2016, p. 72).

O Mapa da Violência 2016 também ressalta o 
problema da eleição de outras características, 
quando falamos de homicídios no Brasil:

Ainda mais perversa e preocupante é a seleti-
vidade racial dos HAF, além de sua tendência 
crescente. Entre 2003 e 2014, as taxas de 
HAF de brancos caem 27,1%, de 14,5, em 
2003, para 10,6, em 2014; enquanto a taxa de 
homicídios de negros aumenta 9,9%: de 24,9 
para 27,4. Com esse diferencial, a vitimização 
negra do país, que em 2003 era de 71,7%, em 
poucos anos mais que duplica: em 2014, já é 
de 158,9%, ou seja, morrem 2,6 vezes mais 
negros que brancos vitimados por arma de 
fogo. (WAISELFISZ, 2016, p. 72).

O documento é o quinto estudo sobre o tema da 
letalidade das armas de fogo no Brasil e, junto 
com importantes dados, aponta algumas reflexões: 

Além da herança do passado colonial e es-
cravocrata, outros fatores podem ser mencio-
nados na tentativa de explicar essa crescente 
seletividade racial da violência homicida. Em 
primeiro lugar, a progressiva privatização do 
aparelho de segurança. Como tem acontecido 
com outros serviços públicos, como a saúde, a 
educação e, mais recentemente, a Previdência 
Social, o Estado vai, progressivamente, se 
limitar a oferecer, para o conjunto da popu-
lação, um mínimo – e muitas vezes nem isso 

– de acesso aos serviços e benefícios sociais 
considerados básicos. Para os setores com 
condições financeiras, estruturam-se serviços 
privados de qualidade adequada. Com a segu-
rança vem ocorrendo esse mesmo processo, 
de forma acelerada, nos últimos anos: quem 
tem condições econômicas, paga um serviço 
privado. E a pesquisa domiciliar do IBGE, de 
2011, é clara ao delinear quem pode e quem 
não pode ter acesso a esses serviços: as fa-
mílias negras tinham uma renda média de R$ 
1.978,30, em valores de 2011, e as brancas, de 
R$ 3.465,30, isto é, 75,2% a mais. Em teoria, 
os setores e áreas mais abastados, geralmente 
brancos, têm uma dupla segurança: a pública 
e a privada; enquanto as menos abastadas, a 
das periferias, predominantemente negros, têm 
de se contentar com o mínimo de segurança 
que o Estado oferece. (WAISELFISZ, 2016, 
p. 72-73).

Receber um jovem que vem reincidindo na 
prática infracional nos faz pensar em quantas 
gerações da família dele a violação de direito 
por parte do Estado, das políticas e mesmo da 
sociedade vem se repetindo também... Assim, 
impossível não nos questionarmos a respeito de 
tais vidas e se, de fato, são consideradas vidas, 
vivas, precárias ou não. 

Nesse sentido, a partir da leitura de alguns 
fragmentos de Butler em Quadros de guerra: 
quando uma vida é passível de luto?, é possí-
vel iniciar uma reflexão que nos conduza mais 
especificamente à acolhida do adolescente no 
sistema socioeducativo. Inicialmente, há de se 
considerar que “uma vida específica não pode 
ser considerada lesada ou perdida se não for 
primeiro considerada VIVA” (BUTLER, 2015, 
p. 3). Mas, então, o que é uma vida? Sobre tal 
questão, Butler irá nos dizer o seguinte:

O ‘ser’ da vida é ele mesmo construído por 
meios seletivos; como resultado, não podemos 
fazer referência a esse ‘ser’ fora das operações 
de poder e devemos tornar mais precisos os 
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mecanismos específicos de poder mediante 
os quais uma vida é produzida. (BUTLER, 
2015, p. 14).

Pensar a acolhida dos adolescentes no sistema 
socioeducativo é, antes de tudo, pensar a vida. 
Pensar a precariedade da vida, e a apreensão da 
vida como precária não garante, necessariamente, 
sua proteção, prosperidade ou as condições para 
a sua sobrevivência. Ao contrário, pode ser que 
“a apreensão da precariedade conduza a uma 
potencialização da violência, a uma percepção 
da vulnerabilidade [...] de certo grupo de pessoas 
que incita o desejo de destruí-las”. (BUTLER, 
2015, p. 4).

Assim, podemos entender – ainda em Butler 
– que “há ‘sujeitos’ que não são exatamente 
reconhecíveis como sujeitos e há ‘vidas’ que 
dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são 
reconhecidas como vidas”. (BUTLER, 2015, p. 6).

Embora as provocações feitas acima possibi-
litem vasta discussão a respeito das famílias, 
do contexto social, das políticas públicas, entre 
outros, traremos uma conversa a respeito dos 
adolescentes e jovens acolhidos no sistema so-
cioeducativo – mais especificamente sobre este 
ACOLHIMENTO na rede de atendimento. 

A discussão se deu no âmbito de um seminário 
do Fórum Mineiro das Medidas Socioeducativas. 
No grupo de discussão estavam presentes técni-
cos da saúde, do socioeducativo, representando 
o meio aberto e fechado, do Poder Judiciário e 
da Universidade. Nota-se a ausência de outros 
representantes importantes da rede, como Polícia 
Civil e Militar, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Políticas de Direitos Humanos, Edu-
cação, Cultura e Lazer.

Além da rede parceira, nenhum adolescente que 
integrava o sistema socioeducativo na época foi 

convidado a participar de tal discussão, o que 
causou grande estranhamento. 

A ausência de adolescentes no evento nos remeteu 
a uma experiência oposta, em que estes parti-
cipam efetivamente da construção de projetos 
que lhes dizem respeito e são acolhidos como 
sujeitos de seus próprios “processos”. Ao relatar 
a experiência do Projeto Janela da Escuta (que 
compõe o Programa de Extensão do Observatório 
da Criança e do Adolescente da Universidade 
Federal de Minas Gerais), Cristiane Cunha nos 
diz sobre a efetiva participação desses jovens 
no projeto:

Os jovens passam da posição de pacientes à 
de integrantes da equipe, à de pesquisadores. 
As pesquisas acadêmicas emergem das per-
guntas da clínica e se pautam no saber dos 
jovens, que nos ensinam como sobreviver 
ao genocídio dos jovens negros, como viver 
com doenças incuráveis, como sair do tráfico, 
como construir um corpo, uma adolescência 
e um nome próprio, além das nomeações que 
os segregam. (CUNHA, 2017, p. 989)

É mesmo de estranhar que, tendo tanto para dizer, 
os adolescentes não estivessem presentes. Nesse 
sentido, a experiência trazida pelo Ambulatório 
Janela da Escuta pode mostrar a importância de 
dar voz aos adolescentes e jovens do socioedu-
cativo nos momentos em que eles são o cerne 
de questionamentos políticos e sociais. 

Logo, uma contradição se revela: discutimos 
o acolhimento – palavra bela, doce – de ado-
lescentes segregados durante toda a vida, mar-
cados para morrer (visto que se enquadram no 
perfil dos jovens exterminados no país). É uma 
contradição estrutural que permeia as diversas 
práticas presentes no espaço. As instituições 
participantes apontam que o público atendido 
não são os adolescentes e sim um recorte deles, 
conforme algumas contribuições do Mapa da 
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Violência 2016, que registramos anteriormen-
te. É essencial partir desse ponto, em razão da 
complexidade e relevância não apenas em Minas 
Gerais, mas no país. Esses sujeitos que chegam 
ao socioeducativo são negros, pobres, moradores 
de periferias e fazem parte do público que mais 
morre por homicídio no Brasil. Questionou-se 
que as lógicas institucionais, cada uma à sua 
maneira, fazem parte dessa costura que conta 
a história desses sujeitos no Brasil, revelando 
a marca contundente do racismo. É importante 
partir dessa clareza crua para que as contradi-
ções possam servir de brechas nas verdades que 
cercam o adolescente infrator. 

No que tange à possibilidade de apreender uma 
vida, ou um conjunto de vidas, como precárias, 
Butler nos dirá que:

[...] se queremos ampliar reivindicações so-
ciais e políticas sobre os direitos à proteção 
e o exercício do direito à sobrevivência e à 
prosperidade, temos antes que nos apoiar em 
uma nova ontologia corporal que implique 
repensar a precariedade, a vulnerabilidade, 
a dor, a interdependência, a exposição, a 
subsistência corporal, o desejo, o trabalho e 
as reivindicações sobre a linguagem e o per-
tencimento social. (BUTLER, 2015, p. 15).

Além disso, nos diz que o “ser” do corpo (on-
tológico) “está sempre entregue a outros, a 
normas, a organizações sociais e políticas que se 
desenvolveram historicamente para maximizar 
a precariedade para alguns e minimizar a preca-
riedade para outros.” (BUTLER, 2015, p. 15).

Recebemos sujeitos muitas vezes capturados 
na insistência do fracasso, da degradação, do 
sofrimento, fixados no lugar social ofertado. 
Como acolher pessoas envolvidas no mal-estar 
que o lugar social ofertado desde sempre pro-
voca? Como acolher sem repetir essa oferta da 
nomeação e segregação? 

O trabalho que se inicia na chegada de uma adoles-
cente à execução da medida socioeducativa – plano 
individual de atendimento – visa a resgatar o que 
já não existia. A trajetória desses adolescentes, 
prévia à apreensão, é marcada pelos desenlaces: 
ruptura com a família, com a escola, ausência de 
vínculo com o centro de saúde. Normalmente há 
um desconhecimento, por parte dos adolescentes, 
da rede dos seus direitos e garantias; até porque 
muitos só passam a ter direitos básicos garantidos 
após entrar no sistema socioeducativo. 

E foi especificamente nesse ponto – o ingresso 
no sistema socioeducativo – que nossa discussão 
ganhou ainda mais corpo. Debateu-se bastante o 
processo de acolhida ou de não acolhida a que o 
adolescente está submetido quando é apreendido 
cometendo um ato infracional. É importante levar 
em conta que esse ato, que pode não se configurar 
como infracional, está permeado por construções 
e desconstruções que somente a disponibilidade 
de uma escuta ativa pode desvendar.

Cada função tem sua marca, mas as marcas da 
violência não fazem parte do conceito de acolhi-
da e ainda estão presentes nas diversas práticas. 
Conversas sobre o não acolhimento ou sobre o 
acolhimento às violações tomaram a cena das 
discussões do grupo. Situar o contexto nacional 
com relação a esse público foi fundamental para 
nos ajudar a entender como as lógicas institucio-
nais reincidem com propostas políticas fixadas 
no ideal da satisfação imediata. Deparamo-nos 
com serviços e práticas que perpetuam posições 
que geram desamparo. 

O desvalimento está presente antes e retorna 
como repetição no processo que compõe o 
sistema socioeducativo. Adolescentes e jovens 
passam a usufruir direitos básicos ao chegar 
ao socioeducativo, mas também sofrem com a 
posição de não acolhimento que muitas vezes 
permeia os vários procedimentos e protocolos 
presentes no sistema. 
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O público atendido é seletivo, e tanto as políticas 
quanto os sistemas ainda elegem quais direitos 
reivindicar, autorizando descumprimento de 
aspectos primordiais. Abordamos questões am-
plas e complexas, e as mudanças certamente não 
serão simples, mas às vezes é na simplicidade 
de estranhar a falta do básico que um desvio da 
violência urbana e institucional pode ser possível.

Uma outra contradição que surge é o cumprimento 
da medida de meio fechado longe do território, 
o que rompe a lógica da rede. O jovem que já 
vivia à margem se vê em um exílio, segregado 
entre dois territórios. Essa ruptura e ausência 
de lugar se evidenciam nas unidades de meio 
fechado, na capital e no interior. Muitas vezes, 
há um rechaço da rede de referência do território 
do qual provém o adolescente, que se soma ao 
não pertencimento deste à rede de abrangência da 
unidade. Se um trabalho de vinculação começa 
a ser construído, ele já é desde o início marcado 
pela ruptura. Muitas vezes, só no momento do 
desligamento do adolescente da medida de meio 
fechado é que uma interlocução com a rede do 
território de origem se inicia.

A medida de meio aberto favorece o percurso, 
o qual não é sem impasses e também revela os 
desencontros entre as diversas políticas. Após 
passar pela abordagem policial e fazer seu percurso 
dentro do Centro Integrado de Atendimento ao 
Adolescente Autor de Ato Infracional, o adoles-
cente que recebe uma medida socioeducativa/
protetiva em meio aberto é encaminhado ao 
Núcleo de Atendimento às Medidas Socioedu-
cativas e Protetivas (NAMSEP), composto por 
profissionais das políticas de assistência social, 
saúde e educação. Para os adolescentes que 
receberam medida socioeducativa de prestação 
de serviço à comunidade, liberdade assistida e/
ou medidas protetivas, esse é o momento do 
percurso socioeducativo em que, passando por 
atendimento com um técnico, e sendo posterior-
mente encaminhados à Regional onde residem, 

serão referenciados para iniciar o cumprimento 
da medida determinada. Os técnicos de saúde e de 
educação realizam articulações com os serviços 
da rede a partir das demandas e necessidades 
recolhidas no atendimento. Muitas vezes será 
nesse atendimento que poderá acontecer o pri-
meiro momento de acolhida, de escuta, de um 
contato menos intimidador. 

Após árduo percurso, há de se considerar que a 
chegada à execução da medida se inicie, também, 
de maneira acolhedora, dando voz a esses ado-
lescentes tantas vezes silenciados. No entanto, 
procedimentos padrões – como a construção do 
Plano Individual de Atendimento, já mencionado 
– tendem a enrijecer esse momento e, no decorrer 
do trabalho, fica a cargo de cada um a acolhida 
deste adolescente que chega cheio de rótulos 
e falta de possibilidades, carente de um lugar 
de afeto e ávido por transmitir suas angústias – 
mesmo que ainda não saiba como fazer/dizer. 

Acolher, acompanhar, tentar construir com esses 
adolescentes sem repetir as falhas, por tantas vezes 
(e gerações) já vividas, se apresenta como um 
grande desafio para a política – especialmente 
para o “técnico da ponta”, aquele que acompa-
nhará os adolescentes na tentativa de construir 
novas possibilidades. O retorno para escola, às 
vezes abandonada há anos por estigmas que eles 
carregam, outras vezes por não se enquadrarem 
no padrão; a retirada dos documentos pessoais; 
a busca por qualificação em cursos profissiona-
lizantes, tendo de lidar com a baixa oferta de 
vagas e com pré-requisitos muitas vezes distantes 
da realidade dos adolescentes; a tentativa do 
primeiro emprego e a dureza da falta de opor-
tunidade, a distância do “perfil desejado” para a 
vaga; entre outras intempéries que caracterizam 
alguns desafios vividos cotidianamente pelos 
adolescentes.

A prática do trabalho vai mostrando a urgente 
necessidade de diálogo, de articulação das políticas 
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de proteção e garantia de direitos. Enquanto por 
um lado encontramos trabalhadores comprome-
tidos e ávidos de “novas construções”, prontos 
para criar novas possibilidades, ressignificar as 
próprias práticas e, principalmente, garantir e 
promover direitos dos adolescentes, por outro 
lado ainda nos deparamos com serviços cujas 
relações são pessoalizadas, os protocolos tendem 
a dificultar acessos e até mesmo a garantia de 
direitos básicos. 

Tão acostumada a falar por “esses outros”, a política 
sente cada vez mais a necessidade de renovação, 
aprendendo com tantas histórias e vidas – desde 
as que foram, e vêm sendo, ceifadas e violadas, 
até as que estão vivas e carecem de ser vistas! 
Dar voz a esses meninos, apresentar-lhes seus 
direitos e construir junto novas possibilidades é 
tarefa difícil, que toca a cada um – adolescente e 
trabalhador – de maneira particular. No entanto, 
não podemos deixar de considerar a dificuldade 
oriunda da desestruturação de políticas e serviços 
que compõem a rede parceira – e nosso próprio 
serviço, nossa própria política. Não apenas a 
estrutura física – realidade de muitos equipa-
mentos públicos –, mas a capacidade técnica 
e a capacitação dos profissionais são impasses 
com os quais lidamos diariamente. Embora as 
dificuldades sejam reais, é preciso dizer que a 
cada dia os profissionais procuram se capacitar, 
discutir os impasses e, como instituição, tecer 
mais fios na nossa rede de proteção e promoção 
de direitos. Não são questões simples, embora 
muitas vezes sejam direitos básicos. 

No campo da saúde, constatou-se que há uma 
lacuna no acolhimento do adolescente. Comu-
mente, a criança é acompanhada pela equipe da 
unidade básica de saúde, com ênfase no pro-
cesso de crescimento e desenvolvimento e nas 
imunizações. Não há uma política que instaure 
a continuidade desse acompanhamento durante 
a adolescência e durante a vida do indivíduo.

Dessa forma, as vicissitudes do adolescente 
infrator evidenciam impasses e contradições 
dos paradigmas vigentes na saúde. O conceito 
de saúde menos embaçado pela doença não é 
prevalente no modelo biotecnológico que pre-
domina (CUNHA, 2014). E é esse modelo que 
determina as prioridades das equipes de saúde: 
abordagem da hipertensão, diabetes, etc. A pauta 
da saúde é na verdade uma pauta de doenças. A 
prática na atenção primária comumente torna-se 
protocolar, seguindo critérios para acolhimento 
e avaliação dos casos. Essa prática não oferece 
espaço, não convida o adolescente, que, muitas 
vezes, chega atrasado e responde às perguntas 
da equipe com um “normal”, “de boa”, com os 
olhos encobertos por um boné, fixos em uma 
tela de celular. 

Deparamo-nos com profissionais que desejam 
acolher, mas que não sabem como fazer e têm 
medo dos adolescentes, principalmente dos en-
volvidos com a criminalidade (BOAS, 2014). A 
chegada de um adolescente algemado no espaço 
da saúde reforça o discurso do medo, que paralisa 
os profissionais e impede uma aproximação com 
o adolescente. E isso serve como argumento 
para a proposta de uma ruptura com a lógica 
do SUS, possibilitando os atendimentos de 
saúde no interior dos centros socioeducativos. 
O adolescente é então privado da liberdade e do 
acesso ao Sistema de Saúde do Brasil, que prevê 
o acesso de todos e de cada um.

Uma outra questão que surge nesse campo da 
saúde do adolescente que cumpre medidas so-
cioeducativas diz respeito à saúde mental. Em 
primeiro lugar, observa-se uma abordagem  por 
via da patologização dos casos e da medicaliza-
ção, que tenta controlar o mal-estar. Infração e 
sofrimento mental são frequentemente associa-
dos, em um esforço de obtenção de causalidade 
para a prática infracional. E, principalmente no 
meio fechado, o recurso à medicalização para 
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apaziguar a agitação dos corpos aprisionados é 
frequente.

O tema da saúde fica impregnado pela saúde 
mental, e as questões do crescimento, alimentação, 
sono, lazer, esporte, sexualidade permanecem à 
margem de uma pauta centrada na doença.

Há também um excesso de casos com grave 
sofrimento psíquico no sistema socioeducativo, 
o que nos instiga a interrogar a política de priva-
ção de liberdade, que incide sobre o adolescente 
negro e pobre e, particularmente, sobre aquele 
que porta um sofrimento psíquico e que, por via 
de regra, não foi acolhido pela saúde durante 
toda sua vida.

Voltando a uma questão anterior – como acolher 
sem repetir a oferta da nomeação e segregação? –, 
nos lembramos dos valiosos seminários do Ateliê 
Intervalo de Redução de Danos, da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Uma das convidadas do Ateliê, Fernanda 
Otoni, participante do encontro realizado no dia 
21 de outubro de 2016, nos transmitiu com de-
licadeza a importância de construções políticas 
que considerem o caso a caso e busquem lidar 
fora do campo da compulsão com o empuxo das 
soluções imediatas e o desvalor da vida desses 
sujeitos no contexto social e econômico. Já temos 
vários projetos, em diferentes áreas, atravessados 
por essa orientação, e são invenções que apontam 
caminhos, e não certezas e exigências.

Mas estamos no campo da impossibilidade, e não 
da impotência. E é com vigor que debatemos, 
buscando nas lacunas, nas ausências, respiradouros 
que permitem novas construções. As palavras de 
Peter Pál Pelbart indicam possibilidades:

Quando passamos para esse registro mais ativo, 
por mais bélicas que pareçam essas imagens, 
não se pode fazer a economia da alegria. A 
alegria, dizia Espinosa, nada mais é do que a 

expressão de um aumento de potência. Ela está 
necessariamente presente ali onde as conexões 
se expandem, se multiplicam, abrem novas 
direções, criam novos modos de expressão, 
e produzem uma conversão subjetiva. (PEL-
BART, 2017).

O encontro possibilitou a circulação de questões 
que precisam ecoar em tom mais alto nas práticas 
de todos nós, envolvidos com os adolescentes 
encaminhados para o Centro Integrado de Aten-
dimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. 

Para finalizar, lançamos uma questão sobre 
uma política de aprisionamento tão específica e 
coincidente com os jovens alvos do genocídio. 
Uma discussão vigorosa sobre segregação e 
racismo torna-se urgente. A interrogação acerca 
da incidência da política antidrogas sobre o apri-
sionamento e extermínio de um grupo restrito 
de jovens se impõe.

Não há como discutir o acolhimento na rede e 
no socioeducativo sem nos interrogarmos sobre 
questões que precedem a entrada do jovem nesse 
sistema. É imprescindível pensar e construir com 
os jovens novas formas de acesso à rede, prescin-
dindo do recurso à infração. Novas formas que 
incidam muito cedo na vida de cada um, porque, 
finalizando a escrita deste texto no carnaval, 
tendo ouvido a queixa dos jovens aprisionados 
de não poderem estar nas ruas festivas, temos a 
certeza de que gente foi feita para brilhar!
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ACOLHIMENTO NA  
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Gerson Raimundo da Silva
Márcio Rogério de Oliveira

1. Acolhimento

Este texto é fruto das discussões 
desenvolvidas no seminário 
“Conversas com a socioeduca-

ção: pensando a acolhida no atendimento 
socioeducativo”, realizado em 4 de 
outubro de 2016 sob coordenação da 
Comissão de Propostas Pedagógicas 
do Fórum Permanente do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo de Belo 
Horizonte.

“Acolher” é um termo compartilhado 
pelo policial que apreende o adolescente 
e pelos delegado, promotor, defensor, 
juiz, agente de segurança socioeduca-

tiva e equipes técnicas que atuam nas unidades de atendimento socioeducativo.

No entanto, na prática, é muito comum confundir triagem com acolhimento. Segundo Ferreira (1999), 
o termo triagem é definido como o ato de selecionar, escolher e separar elementos de um conjunto de 
acordo com determinados critérios. No atendimento socioeducativo em regime de restrição de liberda-
de – internação –, percebe-se que a triagem faz parte do processo de acolhimento, porquanto a equipe 
precisa seguir procedimentos para identificar prioridades e urgências, promover separações por faixa 
etária, compleição física e tipificação de atos infracionais para garantir a segurança dos adolescentes 
acautelados na internação provisória. Mas o acolhimento não se resume meramente à triagem, pois exige 
uma prática de escuta qualificada. No processo de acolhimento, até o silêncio e a negação do adolescente 
devem ser interpretados como uma comunicação que demanda algo. Segundo Costa (2001, p. 174), a 
observação das atitudes e reações corporais do adolescente permite entender o que se passa com ele, 
mais que suas palavras.
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No acolhimento, seja qual for a instância de 
atendimento ao adolescente, o profissional precisa 
se dispor a uma abertura de diálogo, buscando 
entender o contexto social em que o adolescente 
está inserido e estar atento às questões por ele 
apontadas. Dessa forma, deve-se evitar a condução 
do acolhimento como uma metodologia fechada 
a ser aplicada no adolescente. Este primeiro en-
contro (que pode ser estendido a tantos outros 
quanto forem necessários e demandados pelo 
adolescente) deve ser realizado por técnico com 
formação específica (psicólogo, assistente social, 
pedagogo, terapeuta ocupacional, advogado). 
No entanto, independentemente da formação, é 
importante que o acolhedor adote uma postura 
de sensibilidade humana, e não a imposição de 
uma técnica apreendida e disciplinada por um 
campo do saber.

2. Internação provisória

A internação provisória, prevista no artigo 108 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 
1990), trata-se de medida de natureza cautelar que 
pode ser aplicada, antes da sentença definitiva, 
pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Na  
internação provisória devem ser observados os 
mesmos princípios da outra internação: brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento biopsicossocial. 
O ECA determina que a aplicação da internação 
provisória deve ser fundamentada em indícios 
suficientes de autoria e materialidade, além de 
demonstrar a necessidade imperiosa da medida.

Assim, a fundamentação principiológica para a 
determinação dessa medida cautelar pelo Poder 
Judiciário deve dar-se exclusivamente nos casos 
em que, efetivamente, a gravidade do ato infra-
cional ou sua repercussão social justificarem 
a permanência do adolescente na internação 
provisória (artigo 7.º).

Depois de apreendido pela polícia e apresentado 
na Delegacia de Orientação e Proteção à Criança 
e ao Adolescente, o menor é ouvido pelo pro-
motor de Justiça e pelo juiz da Vara da Infância 
e Juventude, pode passar por acolhimentos em 
outros órgãos e instituições e segue para o Centro 
de Internação Provisória.

Normalmente, quando chega à Unidade de In-
ternação Provisória, como primeira passagem, o 
adolescente se assusta e teme o que lhe poderá 
acontecer. O próprio nome indica que a inter-
nação é provisória, mas o fato é que está ali por 
uma ação coercitiva do Estado em decorrência 
de um ato infracional cometido, ou que pelo 
menos se pressupõe que tenha sido cometido. 
Porém, quando reincidente no cometimento de 
ato infracional e já teve passagens anteriores na 
unidade de internação provisória, ele não se sente 
impactado com a situação. É comum os grupos 
de adolescentes que já tiveram passagens come-
çarem a explicar como são os procedimentos ao 
novato, até mesmo antes de iniciar a admissão 
pelo agente socioeducativo.

Quando se ouvem os diversos atores e se faz 
analogia ao arcabouço jurídico que cuida es-
pecificamente da criança e do adolescente, 
questiona-se se a internação provisória estaria 
simplesmente afirmando o caráter autoritário 
ou meramente punitivo, não considerando a 
necessidade de socioeducação e/ou inserção em 
programas sociais voltados à redução do índice 
de violência sofrida e causada pelos adolescentes.

Conforme o Sinase 2012, a aplicação das me-
didas socioeducativas, não obstante tenha o 
caráter de responsabilização, deve levar em 
conta um acompanhamento sistemático das 
técnicas pedagógicas que visam à socialização 
de forma ampliada. A medida não pode ser vista 
meramente como punição. É importante que as 
propostas pedagógicas sobreponham o caráter 
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sancionatório, porém sem desconsiderar a res-
ponsabilização pelo ato infracional cometido.

Em qualquer unidade de internação, o olhar de 
quem está fora não é o mesmo de quem está 
dentro e depara com o adolescente cheio de 
angústias, sofrimento, necessidades e  violação 
de direitos desde o nascimento. O adolescente  
privado de liberdade traz consigo toda uma his-
tória de exclusão, adoecimento e revolta. Mas na 
internação provisória tudo se torna mais intenso. 
A celeridade de resposta ao Judiciário, os atendi-
mentos, os encaminhamentos e a articulação de 
rede torna-se quase impossível. Resolver a vida 
do adolescente em tão pouco tempo é realmente 
um desafio. A medida, que pode durar até 45 
dias, em Belo Horizonte tem um tempo médio 
de permanência em torno de 25 dias. Quem 
está fora só consegue mesmo é olhar, e muitas 
vezes por meio de uma lente que distorce a re-
alidade de quem vive e sente o calor das lavas 
de um vulcão em constante erupção, que são os 
adolescentes em privação de liberdade. Jovens 
vulcões, como descreve Antônio Carlos Gomes 
da Costa em sua experiência de estar dentro de 
uma unidade de internação para adolescentes 
do sexo feminino:  “Jovens vulcões, jovens 
vulcões, ficaremos em paz, quando os homens 
entenderem tuas explosões.” (COSTA, 2001).

A abordagem sobre a sobreposição do auto-
ritarismo e/ou medida punitiva observada na 
internação provisória advém da seguinte refle-
xão: o Estatuto da Criança e do Adolescente 
preconiza que, havendo a possibilidade de uma 
medida menos gravosa, a medida de internação 
deveria ser preterida (art. 122, § 2º, ECA). Ora, 
a medida de internação provisória, mesmo sendo 
uma medida cautelar, não deixa de provocar no 
adolescente efeitos deletérios. É notório que 
a maioria que recebe essa medida cautelar é 
sentenciada à medida em meio aberto depois da 
internação provisória, ou seja, liberdade assistida 
e prestação de serviços comunitários.

3. Uma história para acolher

Como os adolescentes que chegam às medidas 
socioeducativas trazem consigo uma história de 
exclusão, adoecimento e revolta, invariavelmente 
carregam algumas características em comum: 
pobreza extrema, baixa ou nenhuma escolaridade, 
usuários de drogas, filhos de pais separados ou 
abandonados pelo pai, filhos de presidiários e, 
não raras vezes, portadores de sofrimento mental, 
e isso confirma que o público da internação é, 
sim, vítima de um Brasil de exclusões históricas.

O Estado sempre relegou a planos inferiores os 
direitos das crianças e dos adolescentes. Mas a 
Constituição Federal de 1988, artigo 227, aponta 
de quem são os deveres para com as crianças, 
adolescentes e jovens, uma parte da sociedade 
que não tinha rosto passou a ser visível pelo Es-
tado. Logo em seguida, o ECA regulamentou de 
forma ampla e detalhada os direitos fundamentais 
das crianças e dos adolescentes, sob a óptica da 
doutrina da proteção integral. Contudo, o país 
avança a passos lentos na concretização desses 
direitos.

Na busca de soluções, surgem a todo momento 
especialistas com propostas simplistas e retró-
gradas, a exemplo do discurso da “redução da 
maioridade penal”, cujos defensores parecem 
enxergar pela citada lente distorcida, pois bus-
cam resolver o problema da violência com mais 
violência, mesmo que essa seja legitimada por 
normas legais. Desconhecer a história e buscar 
uma solução com mais encarceramento certamente 
não é a melhor forma de combater a delinquência 
juvenil. Em um país como o Brasil, com tamanha 
desigualdade social, condenar os adolescentes ao 
encarceramento, sem antes cuidar das inclusões 
sociais, é reforçar o que Wacquant (2001) trata 
como o “mais Estado” policial e penitenciário, 
em detrimento do Estado econômico e social. 
O autor sugere ser justamente essa inversão a 
causa da escalada generalizada da insegurança, 
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fenômeno comum em qualquer país que escolhe 
tratar o crime e a violência somente com ações 
de encarceramento.

4. Aspectos fundamentais da aco-
lhida na internação provisória

Semanticamente, segundo o dicionário Michaelis1, 
“acolher” remete à ideia de atenção e cuidado 
para com o outro: “hospedar, agasalhar, admitir 
alguém em seu convívio; acatar, aceitar, receber; 
atender, escutar, ouvir”. Do mesmo modo, o di-
cionário Aurélio2 atribui ao termo o significado 
de “receber alguém em sua casa, receber bem, e a 
palavra acolhimento é relacionada aos conceitos 
de amparo e hospitalidade.”

Acolher, portanto, é verbo a ser entendido como 
uma ação compreensiva e isenta de preconceitos 
em relação ao sujeito que deve ser aceito, hos-
pedado, recebido, ouvido e amparado em toda a 
sua inteireza e complexidade. O acolhido em um 
programa socioeducativo em regime de internação 
provisória é adolescente em conflito com a lei 
penal, alguém que praticou uma conduta – ato 
infracional – em prejuízo da sociedade e que, 
por essa razão, está sendo submetido ao devido 
processo legal para eventual responsabilização, 
em situação de privação provisória da sua liber-
dade, porque a autoridade judicial vislumbrou 
a imperiosa necessidade de tal restrição para o 
resguardo da ordem pública em virtude da gra-
vidade do ato imputado e sua repercussão social.

Contudo, por mais grave que possa parecer o ato 
infracional e as consequências dele decorrentes 
atribuído a um adolescente, os profissionais en-

1  Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/mo-
derno-portugues/busca/portugues-brasileiro/acolher/>. 
Acesso em: 5 fev. 2018.

2   Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/
acolher>. Acesso em: 5 fev. 2018.

carregados do atendimento socioeducativo devem 
ser plenamente capazes de seguir os princípios 
constitucionais e legais, a começar pela aceitação 
desse sujeito em condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento que deve ser respeitada em sua 
integridade física, psíquica e moral – abrangen-
do a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais –, e mantido a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor, sendo 
dever de todos velar pela sua dignidade3.

Além disso, no caso da medida de internação 
provisória, o adolescente a ela submetido encon-
tra-se sob o manto do princípio constitucional da 
presunção de inocência4, uma vez que a medida 
tem natureza meramente processual ou instru-
mental, imposta antes do julgamento definitivo 
da conduta a ele imputada.

Estas são premissas básicas que se aplicam não 
apenas ao ato da acolhida, mas devem permear 
todo o atendimento, independentemente da na-
tureza da medida socioeducativa aplicada e do 
momento do processo socioeducativo porque, 
antes de ser enviado a uma unidade de internação 
provisória, o adolescente que responde por um 
ato infracional passa por outras acolhidas no 
Sistema de Justiça Juvenil – Polícia, Ministério 
Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, 
Serviço de Execução de Medidas Socioeducativas 
em meio aberto, etc.   Quem participa do sistema 
deve estar ciente dessas premissas e atuar em 
conformidade com elas em seu agir institucional 
desde o primeiro momento.

Cada acolhida tem suas particularidades. O 
primeiro ingresso em uma unidade de inter-
nação provisória é, provavelmente, um dos 
momentos de maior fragilidade e incerteza para 

3  Artigos 6.º, 17 e 18 da Lei Federal n.º 8069/1990 (ECA).

4  Artigo 5.º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988.
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o adolescente:  “a ficha cai” e ele constata que 
o “mito da impunidade” é realmente um mito. 
Ser submetido à internação provisória, por si 
só, já é indicativo de receber uma internação 
por prazo indeterminado que pode durar até três 
anos. Ao chegar diretamente do “mundão’ para 
o ambiente institucional, o adolescente precisará 
de um acolhimento conduzido por profissionais 
bem preparados e que possam ajudá-lo na adap-
tação ao período de restrição de liberdade que se 
inicia, e que poderá ou não se limitar à custódia 
cautelar pelo prazo máximo de 45 dias.

Deve-se levar em conta que o adolescente subme-
tido à internação provisória precisa adaptar-se não 
apenas à privação da sua liberdade de locomoção, 
mas também à privação do convívio diário com 
seu grupo, com sua família e com sua comuni-
dade, bem como à impossibilidade de desfrutar 
dos prazeres lúdicos a que tem acesso, inclusive a 
abstinência súbita e forçada do consumo de drogas. 
Tudo isso já é muito difícil para qualquer pessoa, 
quanto mais para um indivíduo em desenvolvi-
mento, com todas as nuances de comportamento 
que são inerentes à adolescência: “as oscilações 
de humor, a irritabilidade, a impulsividade e a 
explosividade, assim como a incapacidade para 
se focarem, seguirem ou estarem conectados com 
os adultos.” (ALVES, 2016, p. 28).

Os adolescentes que se envolvem em trajetória 
infracional também ostentam grande autonomia e 
independência em relação a seus pais ou respon-
sáveis, muitas vezes escapando completamente 
do controle parental, além de apresentarem 
características de liderança e ousadia acima da 
média, contribuindo para a maior complexida-
de do atendimento a eles devido pelo sistema 
socioeducativo.

Não obstante a pouca idade, a maioria desses 
adolescentes apresenta uma história de vida 
marcada por violações de direitos fundamen-
tais, que não raro começam nas suas próprias 

famílias e se agravam pela ausência de políticas 
públicas capazes de dar concretude à doutrina 
da proteção integral. Muitos chegam depois de 
rompido totalmente o vínculo com a escola, 
com questões de saúde mental e outros agravos, 
às vezes machucados pelo confronto com as 
forças policiais ou com integrantes de grupos 
antagônicos, ameaçados de morte ou com ri-
validades severas com outros adolescentes que 
podem estar internados na mesma unidade de 
internação provisória.

Além disso, é na acolhida que devem ser obtidas 
as informações iniciais sobre saúde, escolaridade, 
situação familiar, trajetória infracional e outros 
aspectos relevantes à produção do relatório 
técnico que será encaminhado à autoridade ju-
dicial, oferecendo-lhe subsídios fundamentais 
para decidir quais medidas socioeducativas e 
protetivas deverão ser aplicadas.

O adolescente deve ser bem informado sobre o 
fluxo do processo judicial e possíveis desfechos, 
rotina e funcionamento da unidade, normas dis-
ciplinares, importância do respeito aos demais 
internos, equipes de trabalho, espaço físico e 
equipamentos. Essas orientações, se adequada-
mente transmitidas na acolhida, podem influenciar 
o comportamento dos adolescentes durante a 
permanência na unidade, contribuindo para uma 
relação mais harmoniosa entre os integrantes 
da comunidade socioeducativa e reduzindo as 
possibilidades de conflitos internos.

Difícil não reconhecer, portanto, que o momen-
to da acolhida em uma unidade de internação 
provisória é mais delicado e complexo que o 
momento do ingresso em uma unidade de interna-
ção por prazo indeterminado, por exemplo, onde 
o adolescente chega com maior conhecimento 
sobre sua situação processual e, na maioria das 
vezes, depois de já ter passado algum tempo na 
internação provisória.
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Logo, o profissional encarregado da acolhida na 
internação provisória deve estar devidamente 
capacitado para estabelecer com esses adoles-
centes uma comunicação amigável, baseada no 
diálogo e na demonstração de sincero interesse 
em ajudar.  Não por acaso, a Lei do Sinase5 exige 
em seu artigo 12 que:

[...] a composição da equipe técnica do progra-
ma de atendimento deverá ser interdisciplinar, 
compreendendo, no mínimo, profissionais 
das áreas de saúde, educação e assistência 
social, de acordo com as normas de referência. 
(BRASIL, 2012).

Portanto, o ideal é que a acolhida do adolescente 
na internação provisória seja realizada por in-
tegrantes da equipe técnica interdisciplinar, de 
forma humanizada e em espaço físico adequado. 
A importância da atuação da equipe técnica na 
acolhida foi amplamente reconhecida pelos 
participantes do grupo de discussão que tratou 
do tema no contexto da internação provisória, 
valendo resgatar aqui a fala de uma participante 
sugerindo que a acolhida se dê por um profis-
sional que seja capaz de falar com o olhar do 
adolescente.

5. A acolhida nas unidades de inter-
nação provisória de Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, existem duas unidades de 
internação provisória para adolescentes do sexo 
masculino, os Centros de Internação Provisória 
Dom Bosco, com 104 vagas, e São Benedito, com 
55 vagas, ambos sob gestão direta do estado, por 
meio da Subsecretaria de Atendimento Socio-

5 Lei Federal n.º 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que 
institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
e regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescente que pratique ato infracional

educativo, vinculada à Secretaria de Estado de 
Segurança Pública. Para adolescentes de sexo 
feminino, são disponibilizadas vagas específicas 
no Centro de Reeducação Social São Jerônimo, 
única unidade socioeducativa do estado que 
recebe meninas.

Ao longo do seminário sobre o acolhimento no 
sistema socioeducativo, os integrantes do grupo 
de discussão apontaram alguns impasses verifi-
cados na prática diária da internação provisória 
que comprometem a qualidade da acolhida nesta 
modalidade de internação atribuídos à atuação 
do Sistema de Justiça Juvenil e outros à gestão 
do Sistema de Atendimento Socioeducativo 
propriamente dito.

O primeiro deles refere-se ao fato de os adoles-
centes chegarem às unidades desacompanhados 
de documentação pessoal básica e alheios ao 
motivo da sua apreensão. Vários participantes do 
grupo questionaram que a cópia da representação 
ofertada pelo Ministério Público em que há a 
descrição do ato infracional geralmente não é 
encaminhada pelo Poder Judiciário, tampouco a 
cópia da decisão que decretou a internação provi-
sória. Foi apontado também que os responsáveis 
pelo atendimento inicial no CIA-BH precisam 
empreender maiores esforços para a localização 
da família e obtenção de cópia da carteira de 
identidade ou da certidão de nascimento dos 
adolescentes apreendidos em flagrante de ato 
infracional. A impossibilidade de acesso ime-
diato a documentos que contêm as informações 
pessoais e as circunstâncias do ato infracional 
a eles atribuído limita o conhecimento sobre o 
sujeito que está sendo acolhido e, naturalmente, 
pode comprometer não apenas a qualidade da 
acolhida como também das intervenções socioe-
ducativas posteriores, nos aspectos educacionais, 
familiares, de saúde e até de segurança. Houve 
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consenso de que o Poder Judiciário deveria 
encaminhar a cópia da representação, a cópia 
da decisão que decretou a internação provisória 
e a certidão de antecedentes infracionais, bem 
como o documento de identidade ou o registro 
de nascimento, quando apresentados pela família 
durante o atendimento inicial.

Questiona-se também no atendimento inicial no 
CIA-BH o desconhecimento dos adolescentes 
a respeito dos procedimentos processuais que 
chegam aos centros de internação provisória. 
Quanto a isso, o grupo de discussão concluiu 
que a Defensoria Pública precisa fortalecer sua 
participação no atendimento inicial, se possível 
entrevistando e orientando os adolescentes e suas 
famílias, antes da apresentação ao Ministério 
Público e à autoridade judicial.

No que se refere ao procedimento de acolhida 
nos centros de internação provisória, foram men-
cionadas graves dificuldades de ordem estrutural 
que comprometem a qualidade do atendimento. A 
superlotação, a alta rotatividade de adolescentes 
admitidos e desligados diariamente, os espaços 
físicos deteriorados e insalubres, além de recursos 
humanos subdimensionados, geram sobrecarga 
de trabalho para as equipes e riscos à saúde e à 
segurança de toda a comunidade socioeducativa, 
produzindo um ambiente sempre tensionado e 
exposto a toda ordem de violação de direitos.

Ao chegarem aos centros de internação provi-
sória, os adolescentes passam primeiramente 
por um procedimento de admissão, o qual não é 
realizado pela equipe técnica. A acolhida é feita 
pelos agentes de segurança socioeducativos, que 
colhem as informações iniciais e verificam a 
possibilidade de conflitos com outros internos. 
Em seguida, a equipe de saúde faz o primeiro 
contato com a equipe técnica propriamente dita 
até dois dias depois da chegada do adolescente.

O fluxo de acolhida supramencionado prescinde 
da presença do técnico no seu primeiro momen-
to. Na prática, a acolhida é feita pelos agentes 
de segurança socioeducativos no momento da 
admissão. O primeiro contato com o técnico só 
ocorre um ou dois dias depois da admissão, o 
que atrasa o primeiro contato da equipe com a 
família.

Dessa forma, os procedimentos de acolhida 
nas unidades de internação provisória de Belo 
Horizonte carecem de uma reconfiguração me-
todológica de modo a favorecer a atuação da 
equipe técnica desde o primeiro momento.

6. Boas práticas e conclusão

Se por um lado foram apresentados alguns impasses 
à discussão, por outro foram identificadas boas 
práticas originais na experiência da internação 
provisória em Belo Horizonte, a exemplo de 
uma cartilha sobre direitos e deveres do interno 
elaborada pela equipe da unidade Dom Bosco, 
o atendimento de saúde realizado no contexto 
da acolhida e o estatuto da boa convivência, 
elaborado pela equipe da unidade São Jerônimo.

No entanto, as possíveis inconsistências me-
todológicas, estruturais e de fluxos descritas e 
discutidas estão a exigir um esforço conjunto das 
diversas instituições que integram os Sistemas 
de Justiça e Socioeducativo a fim de aperfeiçoar 
os procedimentos de acolhida nas unidades de 
internação provisória em Belo Horizonte.
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