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CARTA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI

A obra Menino pulando carniça de Candido Portinari representa alguns
aspectos que fizeram da infância de Candido Portinari uma experiência potente. Na
liberdade do brincar estão presentes desafios que favorecem a criação; a
imaginação; o diálogo; o compartilhamento; a solidariedade; o afeto, experiências
estas que construindo aprendizagens mediadas pelas demandas da vida nos tornam
mais sensíveis às complexidades do mundo.
O tema da infância é muito valorizado por este artista que tão bem
reconhece por meio de sua obra artística a importância da própria infância para a
sua formação de homem sensível, comprometido com o entorno. Estas são algumas
das características que fazem de Portinari um artista social.
Para a Associação Cultural Candido Portinari é uma alegria ter a presença
de uma obra de Candido Portinari nesta publicação realizada para o I Plano Decenal
de Atendimento Socioeducativo do Distrito Federal – PDASE/DF, que tem como um
dos seus focos questões ligadas às políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude do DF.
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/RXLVH)HUUHLUDGH6RX]D$VVHVVRUD(VSHFLDOGD$VVHVVRULDGH*HVWmR(VWUDWpJLFDH3URMHWRVGD6(&5,$1d$
0DULOHQH0DULDGH6RXVD'LUHWRUDGH*HVWmRGH3HVVRDVGD6(&5,$1d$
0DXUR*OHLVVRQGH&DVWUR(YDQJHOLVWD3URIHVVRUGH+LVWyULDGD6HFUHWDULDGH(VWDGRGD(GXFDomR
5HQDWDGH6RX]D6LOYD6HFUHWDULDGH(VWDGRGH(GXFDomRGR'LVWULWR)HGHUDO
5RJpULRGH$QGUDGH&yUGRYD$VVRFLDomR%UDVLOHLUD0XOWLGLVFLSOLQDUGH(VWXGRVVREUH'URJDV
-XOLDQD&DUGRVR1XQHV*HUHQWHGR6,3,$6,1$6(GD6(&5,$1d$
6DUDK/LVGH5H]HQGH'LDV(VSHFLDOLVWD6RFLRHGXFDWLYR3VLFRORJLD
7KD\DQH0DUWLQV0DFKDGR(VSHFLDOLVWD6RFLRHGXFDWLYR3VLFRORJLD
9DOGLJQH%DLD)HUUHLUD$WHQGHQWHGH5HLQWHJUDomR6RFLRHGXFDWLYR
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*633±*HUrQFLD6RFLRSVLFRSHGDJyJLFD
,%*(±,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD
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2($±&RPLVVmR,QWHUDPHULFDQDGH'LUHLWRV+XPDQRVGD2UJDQL]DomRGRV(VWDGRV$PHULFDQRV
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31$6±3ROtWLFD1DFLRQDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO
31%(0±3ROtWLFD1DFLRQDOGR%HP(VWDUGR0HQRU
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5$±5HJLmR$GPLQLVWUDWLYD
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$EDVWHFLPHQWR1RUWH

9
9

6$3±6HUYLoRGH$OLPHQWDomRH3UHYLGrQFLD6RFLDO
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6(/')±6HFUHWDULDGH(VWDGRGR(VSRUWHH/D]HUGR'LVWULWR)HGHUDO
6(0,'+  6HFUHWDULD GH (VWDGR GH 3ROtWLFDV SDUD DV 0XOKHUHV ,JXDOGDGH 5DFLDO H'LUHLWRV+XPDQRV
6(3$=')±6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDHGD3D]6RFLDOGR'LVWULWR)HGHUDO6(6')±6HFUHWDULDGH
(VWDGRGH6D~GHGR'LVWULWR)HGHUDO
6*'±6LVWHPDGH*DUDQWLDVGH'LUHLWRV
6,*5+±6LVWHPDÒQLFRGH*HVWmRGH5HFXUVRV+XPDQRV
6,1$6(±6LVWHPD1DFLRQDOGH$WHQGLPHQWR6RFLRHGXFDWLYR
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66(')±6LVWHPD6RFLRHGXFDWLYRGR'LVWULWR)HGHUDO
663±6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFD
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81,5(±8QLGDGHGH,QWHUQDomRGR5HFDQWRGDV(PDV
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86(,±8QLGDGH6RFLRHGXFDWLYDGH,QWHUQDomR
9(06(±9DUDGH([HFXomRGH0HGLGDV6RFLRHGXFDWLYDV
9,-±9DUDGD,QIkQFLDHGD-XYHQWXGH
95$,,-±9DUD5HJLRQDOGH$WRV,QIUDFLRQDLVGD,QIkQFLDHGD-XYHQWXGHGR'LVWULWR)HGHUDO
='3±=RQDGH'HVHQYROYLPHQWR3UR[LPDl
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Alinhado com o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, foi
elaborado a partir da realidade do Distrito Federal –

DF, buscando com

determinação a garantia da intersetorialidade, da mais ampla participação e de
soluções muito concretas para os problemas identificados.
O I PDASE foi elaborado pela Comissão Intersetorial para Discussão,
Acompanhamento e Proposição do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo,
instituída pelo Decreto 35.697, de 1º de agosto de 20143, que teve os seus membros
designados pela Portaria nº 93, de 20 de maio de 2015 4. Tem como princípio e
método a participação social, com todos os segmentos sendo escutados em
condição iguais, sem estabelecer hierarquias, os representantes da SECRIANÇA5
(Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude) e da
Comissão Intersetorial de Discussão, Acompanhamento, Avaliação e Proposição do
Plano de Atendimento Socioeducativo podendo criticar e serem criticados, todos
reconhecidos na sua capacidade de argumentar, permitindo a manifestação de
diferentes saberes e conhecimentos. Buscou-se aproveitar ao máximo as
contribuições de todos os servidores, instituições, socioeducandos e familiares,
privilegiando a participação política. Tudo para que o plano espelhasse da forma
mais aproximada possível a realidade vivida pelos que atuam no sistema.
Ele foi construído num processo de ampla participação e à luz da diretriz
constitucional expressa no artigo 204, II: “participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações
em todos os níveis” –, em 07 (sete) etapas: 1) elaboração da versão preliminar, que
se deu à luz das diretrizes do SINASE, com as orientações do Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente – CONANDA, e sob a coordenação das instituições que
3

Cria Comissão Intersetorial para Discussão, Acompanhamento e Proposição do Plano Decenal de
Atendimento
Socioeducativo
do
Distrito
Federal..
Disponível
em:
<http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2014/08_Agosto/DODF%20N%C2%BA%20157%2004-082014/Se%C3%A7%C3%A3o%2001%20-%20157.pdf>. Acesso em 02 de agosto de 2015.
4
A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o decreto 35.697 de 1º de agosto de 2014, que Cria Comissão
Intersetorial para Discussão, Acompanhamento e proposição do Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo do Distrito Federal, resolve designar os membros para compor a Comissão
Intersetorial para Discussão, Acompanhamento e Proposição do Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo
do
Distrito
Federal.
Disponível
em:
<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/92343386/dodf-secao-02-21-05-2015-pg-55>. Acesso em 22 de
agosto de 2015.
5
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria da Criança. Disponível em: Disponível em:
<http://www.crianca.df.gov.br/sobre-a-secretaria/a-secretaria.html>. Acesso em 30 de julho de 2015.
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compõem a Comissão Intersetorial de Discussão, Acompanhamento, Avaliação e
Proposição do Plano de Atendimento Socioeducativo do DF; 2) realização de ampla
consulta presencial e virtual – enquanto a primeira alcançou 1.000 participantes,
destes 279 socioeducandos; a segunda, na forma virtual, alcançou 2.300 servidores
e 250 destes ofereceram contribuições, que foram sistematizadas e redigidas pela
equipe técnica, 3) consulta presencial para colher subsídios e para análise, crítica,
ajustes e complementações à Versão Preliminar, em 03 (três) reuniões com
servidores de todas as Unidades de Meio Aberto, de Semiliberdade e de Internação,
tendo a presença representativa de todos os segmentos profissionais (Atendente de
Reintegração Socioeducativo –

ATRS, especialistas, técnicos administrativos e

gestores); 4) realização de 05 (cinco) reuniões de trabalho com a Comissão
Intersetorial

(representantes

das

organizações

governamentais

e

não

governamentais, especialistas, técnicos e militantes de instituições de defesa dos
direitos da criança e do adolescente), para análise minuciosa do texto e de cada um
dos objetivos e de cada uma das metas da versão preliminar para a formulação da
versão final; 5) formulação da Versão Final do I Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo, a partir das análises, sugestões e sucessivas redações da comissão
intersetorial, conjuntamente com a equipe técnica de sistematização e redação, que
incorporou ao texto final as sugestões que foram apresentadas, durante as consultas
pública e presencial. Estão previstas duas novas etapas: 6) aprovação pelo
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; 7) encaminhamento do PDASE
para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR.
Nesta primeira fase de elaboração da Versão Preliminar do I PDASE de
consulta direta aos interlocutores do sistema socioeducativo, foram ouvidos de forma
inédita, presencialmente, 279 socioeducandos e 44 familiares, em 22 oficinas,
realizadas nas Unidades de Meio Aberto, Internação e de Semiliberdade. Só na
Internação e Semiliberdade foram ouvidos 230 adolescentes, em 14 (catorze)
oficinas nas quais foram aplicados questionários elaborados, especificamente para
os adolescentes, a partir dos 04 (quatro) Eixos Operativos do SINASE. No Meio
Aberto foram realizadas 08 (oito) oficinas para adolescentes e familiares – para os
primeiros adotou-se a estratégia de roda de conversa, que tinha como tema
provocador a redução da maioridade penal, e para os familiares a estratégia de
estudo de caso, tudo sob a inspiração do SINASE. Destas oficinas participaram 95
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pessoas, destas 49 adolescentes e 44 familiares e duas representações da
comunidade. No total foram realizadas, entre março e junho de 2015, 22 Oficinas do
PDASE, escutando um total de 325 usuários do sistema. Além destas escutas, foi
realizado um seminário, no dia 10 de março de 2015, na Câmara Legislativa do DF –
CLDF, com duração de dois dias, do qual participaram o coordenador geral do
SINASE; o Promotor de Justiça da Infância e Juventude no Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – MPDFT, a representante do Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente – CEDECA/DF, representante da Defensoria Pública do
DF; pesquisadores da Universidade de Brasília – UnB, representante da Secretaria
de Saúde, representante do Fórum de Justiça Juvenil e representante de familiares
dos socioeducandos.
Contou-se com a participação de mais de 100 (cem) servidores. Realizou-se,
ainda, uma Audiência Pública na CLDF, da qual participaram cerca de 100 (cem)
pessoas, contando com a presença da Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude e representantes da Secretaria de Segurança
Pública, Secretaria de Educação, Defensoria Pública, Conselho da Criança e do
Adolescente,

representantes

das

Unidades

de

Medidas

Socioeducativas,

representante dos Dirigentes dos Conselhos Tutelares do DF, Fórum de Justiça
Juvenil, Conselho Regional de Psicologia – CRP/DF, Secretaria do Trabalho e
Empreendedorismo; Vara da Infância e da Juventude, da Associação Brasileira de
Estudos e Pesquisas em Psicanálise – ABEPP e outras instituições do Distrito
Federal.
Aliado ao percurso da discussão deste I PDASE está o Plano Distrital de
Educação – PDE, o qual, em sua Meta 21, apresenta o atendimento escolar aos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e internação cautelar.
Nesse sentido, essa Meta e as Estratégias do PDE integram os Eixos Operativos do
presente Plano, como uma forma de atender e reforçar a política socioeducativa no
Distrito Federal.
Entre os meses de março e julho, a Comissão Intersetorial de Discussão,
Avaliação, Acompanhamento e Proposição do Plano de Atendimento do Sistema
Socioeducativo e a Grupo de Trabalho para Sistematização, Redação e Revisão do
PDASE realizaram, conjuntamente, 10 reuniões de trabalho e nas 05 (cinco) últimas
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redigiram o documento final a partir de muitas contribuições: da Defensoria Pública
do Distrito Federal, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas –
VEMSE/TJDFT, da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal – VIJ/TJDFT,
Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano e
Social,

Secretaria

de

Estado

da

Saúde;

Secretaria

do

Trabalho

e

Empreendedorismo, Secretaria de Justiça e Cidadania, do Conselho Regional de
Psicologia do Distrito Federal – CRP/DF, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CEDECA/DF, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CDCA, servidores, dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e dos
seus familiares.
A versão preliminar do I PDASE, consolidada pela equipe de sistematização
e redação, foi elaborada entre os meses de março e julho, em reuniões diárias, e a
sua versão final incorporou dezenas de emendas para aperfeiçoamento produzidas
pelos membros da comissão intersetorial.
O PDASE está constituído de: Introdução; Princípios e Diretrizes do Sistema
Socioeducativo; Histórico das Medidas Socioeducativas no Distrito Federal;
Funcionamento do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal; Diagnóstico do
Sistema Socioeducativo do Distrito Federal; Desafios do Sistema Socioeducativo do
Distrito Federal; Eixos Operativos; Monitoramento e Avaliação das Ações;
Orçamento; Referências.
Na Introdução, antecipa-se a necessidade de revolucionar o sistema,
tornando – o verdadeiramente educativo, e propõe-se a transformação das unidades
de internação em educandários, nos quais os adolescentes

passem a se

socioeducar, se reeducar, e reeducar significa “ressocializar”, ou seja, submeter-se a
um novo processo, agora deliberadamente intencional, sistemático e metódico, de
conhecer e introjetar, factual e conceitualmente, a lei e as regras do viver junto, do
viver em sociedade. Buscou-se apresentar um breve histórico dos avanços
empreendidos na legislação, destacando especialmente o Estatuto da Criança e do
Adolescente e a Lei 12.694, de 2012, que dispõe sobre Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, fazendo menção ao “velho paradigma da situação
irregular”, consubstanciada no Código de Menores, de 1979, para enfatizar a
Doutrina da Proteção Integral aos diretos da população infanto-juvenil brasileira,
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tendo em consideração “o valor intrínseco da criança e do adolescente” e o “respeito
a sua condição de pessoa em desenvolvimento”. Resulta daí “uma opção pela
inclusão social do adolescente em conflito com a lei”, superando a concepção do
passado que se limitava a fazer do adolescente “mero objeto de intervenção”. O
adolescente deve ser o centro de um conjunto de ações socioeducativas que
contribuam para a sua formação, de forma que se torne um cidadão autônomo e
solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo, com os demais e com o
seu contexto, sem reincidir na prática de atos infracionais.
Na parte 2 do documento, foram estabelecidos princípios e diretrizes para o
sistema socioeducativo. Os princípios básicos fundamentais são o respeito aos
Direitos Humanos e a humanização de todas as práticas nas Unidades de
Internação, garantindo a incolumidade, integridade física e mental e segurança dos
adolescentes e dos profissionais que trabalham no interior das unidades
socioeducativas e a criação de mecanismos que previnam e medeiem situações de
conflitos e estabeleçam práticas restaurativas, de acordo com os parâmetros do
SINASE.
Entre as diretrizes que visam à garantia da qualidade do atendimento
socioeducativo, faz-se sobressair a socioeducação, como eixo central, a partir da
avaliação, revisão ou construção de um novo Projeto Político Pedagógico. Destacase a garantia da oferta de educação de qualidade; da oferta das atividades
esportivas, de lazer e os acessos à cultura e à profissionalização, na unidade de
internação e na articulação da rede, em meio aberto e semiliberdade. Uma
educação que assegure igualmente escolarização e socialização, promovendo a
participação

e

autonomia

de

adolescentes

em

cumprimento

de

medida

socioeducativa. Destacam-se, ainda, a garantia do acesso a programas de saúde
integral, a garantia ao adolescente de maior acesso ao Sistema de Justiça (Poder
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública) e ao direito de ser ouvido sempre
que requerer. Uma das diretrizes mais reclamadas foi a definição de regras claras de
convivência institucional, estabelecidas em regimentos internos, construídos
coletivamente.
Na parte 3 do documento, há um breve histórico do sistema socioeducativo,
visando melhor compreender e superar o histórico de instabilidade da gestão,
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provocada por seguidas alterações na denominação do órgão gestor do sistema. Em
55 anos de Brasília, a população infanto– juvenil em conflito com a lei esteve sob a
responsabilidade

da

Secretaria

de

Serviços

Sociais

(1960);

em

seguida

especificamente pela Fundação de Serviços Sociais(1979); perpassando por um
marco quando a FSS criou o Projeto de Atendimento ao Menor Infrator – PROAMI
(1983), absorvendo assim o antigo CETRAM; Outro aspecto marcante foi a criação
do Centro Socioeducativo da Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos
de Nossa Senhora das Dores, Amigoniano (CESAMI) em 2003, conhecido
popularmente como CAJE II. Em 1º de janeiro de 2007, a gestão e a execução das
medidas socioeducativas foram transferidas da antiga SEDEST para a Secretaria
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal
(SEJUS/DF).

Em 2011, com a criação da Secretaria de Estado da Criança

(SECRIANÇA) foi criada uma Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (SUBSIS)
com a missão de gerir os programas de atendimento para esta área. Em 2014, a Lei
nº 5.351 de origem a Carreira Socioeducativa do DF, junto à Secretaria de Gestão
Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal (SEGAD/DF), após várias
manifestações realizadas pelos servidores que pertenciam à Carreira Pública de
Assistência Social do DF e exerciam atividades no sistema socioeducativo.
Na parte 4 do PDASE, abordou-se o funcionamento do sistema
socioeducativo.

Nesta

unidade

da

Federação

o

atendimento

do

sistema

socioeducativo é diferenciado e acumula as competências de Estado e de Município.
A responsabilidade pela execução das medidas socioeducativas

abrange o

Atendimento Inicial Integrado – NAI – ; a Prestação de Serviços à Comunidade
(PSC), a Liberdade Assistida (LA) e a Privação e Restrição de Liberdade
(internação, internação provisória, saída sistemática e semiliberdade), a cargo da
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, mais
especificamente da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS.
Em relação à rede de serviços de competência de outras Secretarias de
Estado, mas pertencente ao quadro de direitos dos socioeducandos, como saúde,
esporte, cultura, lazer, educação, profissionalização e assistência religiosa, no
âmbito das medidas de meio aberto, semiliberdade e internação, esses serviços
precisam ser garantidos, partindo-se do princípio da incompletude institucional. É
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importante ressaltar que, devido à precariedade da maioria dos serviços públicos
oferecidos pelo Estado, no cotidiano da execução da medida socioeducativa, são
muitos os desafios a serem enfrentados na tentativa da garantia de direitos dos
adolescentes.
Na parte 5 do documento foi realizado um diagnóstico a partir da Pesquisa
da Codeplan: Perfil e percepção social dos adolescentes em medida socioeducativa,
no DF, em 2013. Embora a equipe técnica compreendesse a necessidade da
obtenção de dados mais recentes e por isso mais precisos sobre o sistema
socioeducativo do DF, não era possível aguardar a implantação do Sistema de
Informações para Infância e Adolescência –

SIPIA/DF – , frente à urgência de

cumprimento da Lei 12.594/2012. Para os ajustes relativos aos dados, está previsto
no PDASE a realização pelo Comitê Gestor de um encontro local para avaliar e
monitorar a execução dos objetivos delineados, após um ano da publicação do
Plano Decenal. Nesta parte do documento observa-se que o perfil do adolescente
em cumprimento de medida socieducativa é sem instrução ou ensino fundamental
incompleto; cerca de 80% deles é do sexo masculino; de cor negra, a maioria deles
originários de famílias que recebem de dois a cinco salários mínimos. Cumprindo
medidas de Meio Aberto, por exemplo, temos que o percentual de negros era de
78,8% na PSC e na LA chega a 80,2%, destacando-se as unidades de São
Sebastião e Brazlândia, com 96,6% e 94,7% de negros. Na medida de Meio Aberto
63,6% dos socioeducandos, na PSC e LA, não têm instrução ou ensino fundamental
incompleto. Na semiliberdade, esse percentual se eleva para 79,7% em relação aos
sem instrução ou subescolarizados. Já na internação esse percentual sobe para
82,0%.
Embora se saiba que a delinquência juvenil tenha muitas e variadas causas,
não se deve desprezar uma correlação muito significativa entre a baixa escolaridade
e as vulnerabilidades: ser vítima de homicídios; ser capturado por grupos
criminosos; cometimento de infração e a prática de violência. Há uma forte
correlação entre não aprendizagem e não interação do aluno na sala de aula,
significando, quase sempre, não reconhecimento deste, como aluno, por parte do
professor e não reconhecimento, deste, dito fracassado, como colega, pelos demais,
restando apenas à criança ou adolescente, que foi excluído do processo de
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aprendizagem, o sofrimento, a inibição ou a revolta. Muitos são os pesquisadores
que vêm investigando a relação entre não aprendizagem e prática de violência;
abuso de drogas; baixa freqüência e abandono da escola (LIMA, 2007). Não
aprender, durante o período da alfabetização ou letramento, onde tudo começa, é
dramático, numa sociedade letrada. E para as crianças e adolescentes a não
aprendizagem nesse momento pode representar o abandono da escola, ou
desgarrar-se do grupo escolar e tornar-se presa fácil dos grupos criminosos. Esses
alunos, que são levados ao fracasso durante o processo de alfabetização, estão
quase sempre fadados a uma vida escolar sofrida, mal sucedida, com repercussões,
quase sempre desastrosas, na vida.
A parte 6 relaciona os desafios, bem de acordo com as demandas dos
servidores e socioeducandos, como: Promover e afirmar a responsabilidade
intersetorial entre as diversas Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal,
criando o Comitê Gestor Intersetorial para a Implementação do Plano Decenal;
estabelecer com o Governo Federal a forma de repasse orçamentário para
financiamento das medidas no DF, independentemente da pasta em que se
encontre vinculada; ampliar os recursos financeiros do sistema socioeducativo;
assegurar recursos nas unidades para situações emergenciais; realização de
concurso público para que haja o aumento no número de servidores; garantir que o
processo de seleção do concurso público seja guiado pela necessidade de se
selecionar indivíduos com perfil socioeducativo condizente com as demandas do
trabalho; propiciar formação continuada dos trabalhadores; realizar ações que visem
garantir a saúde mental do servidor; criar e implementar a Escola Distrital de
Socioeducação; garantir mecanismos de capacitação específica para cargos de
gestão das unidades para melhoria do atendimento e prevenção da violência
institucional, independentemente de mudanças de governo e de gestão; criação de
um programa que contribua para a qualidade de vida para os servidores, a exemplo
das condições dignas de trabalho; estimular a Cultura de Gestão de Pessoas, que
leve em conta e aproveite com eficácia as capacidades, os talentos e o perfil de
cada servidor; garantir a contratação de segurança patrimonial

para todas as

unidades de medida socioeducativa; garantir a oferta de cursos profissionalizantes
que realmente sejam condizentes com as aspirações dos(as) socioeducandos(as),
despertando um genuíno interesse por parte dos(as) adolescentes. Realizar a
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primeira Conferência Distrital de Atendimento Socioeducativo e criar mecanismos
intersetoriais para fiscalização, apuração e providências em relação a todas as
formas de violência e mau atendimento na prestação dos serviços aos
socioeducandos.
A parte 7 contém os quatro eixos operativos, com os objetivos, metas,
período e responsáveis. No Eixo 1, destacam-se as medidas que visam a garantia
do financiamento intersetorial justo e adequado; medidas para a expansão e
adequação física de todas as unidades do sistema socioeducativo; outras que
modernizam o sistema no campo da informatização e comunicação, assegurando
articulação de fluxos para a eficiência da gestão, bem como na garantia de
equipamentos modernos para o conforto e eficácia de todas as ações, destacandose o scanner corporal, que evita a revista humilhante e vexatória dos visitantes e
familiares dos socioeducandos. Ainda no Eixo 1
Socioeducativo, encontram-se a criação de uma

– Gestão do Sistema
política orçamentária de

manutenção e adequação aos parâmetros técnicos para todas

as Unidades de

atendimento socioeducativo; implementação do orçamento participativo; construção
de Unidades de Meio Aberto, Semiliberdade e Internação, a partir de projeto
arquitetônico adequado à realidade do Distrito Federal e respeitando a orientação
dos parâmetros arquitetônicos estipulados pelo SINASE (CONANDA, 2006, p.67),
construção da Unidade de Internação Feminina; garantia do financiamento para a
devida reforma anual geral de todas as unidades do sistema socioeducativo;
propiciar que os gestores das unidades possam gerenciar uma verba para as
demandas emergenciais do cotidiano; criar e implementar o programa de
acompanhamento a adolescentes egressos do sistema socioeducativo.
Na parte 7, Eixo 2 – Qualificação do Atendimento, destacam-se as
propostas: Criar programa de Inclusão digital; criar o Programa de Promoção de
Leitura; implementar política de escolha dos gestores das Unidades de Atendimento
Socioeducativo, com participação de voto dos servidores, assegurando paridade
entre os cargos públicos e que os dirigentes sejam servidores da carreira pública
socioeducativa; priorizar as medidas de Meio Aberto e Semiliberdade em relação à
medida de Internação; realizar fóruns de diálogos, palestras, encontros e seminários
frequentes, onde o debate entre os diferentes atores seja estimulado; incentivar a
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adoção das práticas e dos princípios da Justiça Restaurativa e da Avaliação de
Risco de Reincidência como orientadoras das ações em socioeducação do DF;
garantir a equidade no atendimento escolar e socioeducativo prestado aos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo ações
afirmativas, promoção do respeito à diversidade de gênero, identidade de gênero,
étnico– racial e orientação sexual e diversidade religiosa com o objetivo de erradicar
as injustiças e a exclusão social; estabelecer convênios com outras Secretarias de
Estado, VIJ– VEMSE/TJDFT, Defensoria, Ministério Público e órgãos do Governo
Federal para que se oportunize vagas de estágio remunerado/aprendiz. Garantir a
execução de pesquisas sobre o sistema socioeducativo para aprimoramento do
trabalho realizado.
Ainda no tocante ao Eixo 2, da Parte 7 do PDASE, ressaltam-se: Promover
uma maior segurança e desenvolver conhecimentos e dados acerca do sistema
socioeducativo do DF. Além disso, uma das metas mais importantes é a criação do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Medidas Socioeducativas. Outros pontos a
serem ressaltados são: difundir entre os servidores do sistema socioeducativo o
exercício de uma postura socioeducativa no cotidiano do trabalho e como meta
valorizar a formação do vínculo socioeducando/socioeducador; desenvolver, no
cotidiano da execução das medidas socioeducativas, atividades individuais e em
grupo com os socioeducandos, sendo trabalhados o respeito ao próximo,
diversidades, orientação sexual e identidade de gênero, questões de gênero,
empatia, cidadania, educação ambiental e ética; equipar todas as unidades de
atendimento do sistema socioeducativo com veículos; promover atividades com
grupos familiares para ampliação do universo cultural, troca de informações e
experiências, atividades lúdicas, atividades de orientação sobre o funcionamento da
Justiça da Infância e Juventude e do Sistema de Justiça brasileiro de uma maneira
geral, buscando a defesa de direitos de seus filhos; promover a unificação dos
procedimentos

dentro

das

unidades

do

sistema

socioeducativo;

instituir

procedimentos (Plano de Segurança, Regimento Interno, etc.) únicos, por medida
socioeducativa, que sejam implementados em todas as unidades. Garantir a oferta
de trabalho e estágio para os socioeducandos; garantir a oferta de Educação
Profissional em cursos planejados de acordo com as características, as
necessidades e os interesses dos adolescentes em cumprimento de medidas
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socioeducativas; implementar as Diretrizes Pedagógicas de Escolarização na
Socioeducação (SEDF/2014), em consonância com os princípios do SINASE e
articulando intersetorialmente a programas de estágio e aprendizagem em formação.
O Eixo 3 do PDASE aborda a participação e autonomia do adolescente,
processos complexos que resultam de uma construção cotidiana.

A construção

desse sujeito humanizado, socializado e singularizado só será possível se
avançarmos para uma educação que, além dos conteúdos técnicos e científicos
necessários à sobrevivência física, atribua igual importância aos conteúdos
simbólicos e dramáticos necessários à sobrevivência psíquica do ser humano.
Uma das condições fundamentais para esse processo de participação e
autonomia é a alfabetização e letramento de todos os adolescentes sem nenhuma
instrução, que ingressem no sistema socioeducativo. A alfabetização é um direito
constitucional e se justifica por duas razões primordiais: o domínio do código
alfabético (a leitura e a escrita) que é o conhecimento mínimo, o pré– requisito para
todos os demais numa socioedade letrada; e a concepção da alfabetização como
um instrumento de radicalização da democracia.
Até 2009, o ensino fundamental era o nível mínimo obrigatório e gratuito.
Entretanto, com a Emenda Constitucional Nº 59/2009, passa a ser obrigatório o
ensino infantil, fundamental e médio. O estado e a família têm o dever de assegurá–
lo a todos os brasileiros. O adolescente não ter instrução e ensino fundamental
incompleto é uma denúncia contundente da negligência e do abandono. Segundo a
CODEPLAN/2013, são 63,6% dos socioeducandos que cumprem PSC e 61,6% dos
que cumprem LA, que não têm instrução ou ensino fundamental incompleto. Na
semiliberdade são 79,7% e na internação esse percentual sobe para 82,0%. Ainda
segundo análise da CODEPLAN, esses números são ainda mais preocupantes se
considerarmos as idades envolvidas, pois a grande maioria dos socioeducandos
encontra-se na faixa dos 17 anos e, segundo a pesquisa, a taxa de frequência
escolar da população em geral, que se encontra na idade adequada para o ensino
fundamental, chega aproximadamente a 100%.
Assim, o fato do adolescente que cumpre medida socioeducativa não ter
instrução ou não ser alfabetizado, numa sociedade letrada como a nossa, é ter
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comprometida não apenas a trajetória escolar, mas a vida. Para isso, o Plano
Decenal de Atendimento Socioeducativo do DF propõe, dentre outros: promover a
alfabetização, o letramento, a leitura e

as habilidades de redação, para que a

linguagem, instrumento fundamental para o diálogo, seja plenamente desenvolvida.
O objetivo é uma educação para a autonomia, que ajude o adolescente a lidar com
as suas emoções, tomar decisões no cotidiano, perceber a si mesmo e aos outros e
desenvolver a capacidade de dialogar, como propõe Paulo Freire (2011). Dentre
outros objetivos e metas, definimos que é necessário estabelecer parâmetros para o
uso de técnicas de enaltecimento do sucesso do adolescente em cumprimento de
medida socioeducativa e não somente técnicas coercitivas frente ao não
cumprimento das regras; garantir a participação periódica dos socioeducandos em
debates, palestras e fóruns de discussão, estimulando o protagonismo responsável;
e desenvolver estratégias que envolvam as famílias como colaboradoras no
processo socioeducativo.
Já para o EIXO 4: Sistema de Justiça e Segurança, propôs-se: alinhar os
procedimentos do Sistema de Justiça e Segurança que atendem e/ou se relacionam
com o sistema socioeducativo; promover um maior entendimento sobre a
especificidade de cada medida socioeducativa e sua adequada aplicabilidade;
estabelecer um calendário periódico de audiências junto às unidades de
atendimento de todas as medidas do sistema socioeducativo; garantir a participação
da VIJ e da VEMSE como parceiros frequentes nas discussões sobre as medidas
socioeducativas e o Sistema de Justiça; fortalecimento da Central de Vagas com
recursos humanos e materiais; ampliar a parceria com a VEMSE, Promotoria e
Defensoria, visando um maior apoio na aplicação da política pública do sistema
socioeducativo; reforçar o quadro de recursos humanos na VEMSE, VIJ e VRAIIJ;
criar salas de Atendimento da Defensoria Pública nas Unidades e melhorar as
estruturas existentes.
A parte 8 do PDASE trata do Monitoramento e Avaliação das Ações. O
monitoramento e avaliação do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do
Distrito Federal será realizado pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude. Para isso, a SECRIANÇA promoverá reuniões anuais e
estimulará a elaboração de planos, a partir dos objetivos, metas e ações do Plano
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Decenal Atendimento Socioeducativo em cada uma das unidades de atendimento.
Estas medidas caracterizam a avaliação interna, da qual participarão todos os atores
do PDASE, em quaisquer de seus níveis ou âmbitos (gestores, dirigentes de órgãos
técnico– administrativos e profissionais envolvidos nas ações). Todos serão ouvidos.
A avaliação representará uma importante ferramenta a favor da gestão do Plano
Decenal de Atendimento Socioeducativo do DF, uma vez que os seus resultados
possibilitarão tanto o aprimoramento quanto um melhor desempenho das ações. A
avaliação é entendida aqui, como um procedimento que permite ao profissional uma
prática de análise de informações dos diferentes atores do Sistema de Garantia de
Direitos e do Sistema Socioeducativo.
Na parte 9 do PDASE, que trabalha o Orçamento, destaca-se que o Plano
Decenal de Atendimento Socioeducativo do Distrito Federal, previsto na Lei do
SINASE, art. 7º, § 2º, terá vigência de dez anos (2015– 2024), levando-se em
consideração seu caráter amplo e inclusivo, estimulando ações intersetoriais –
saúde, educação, esporte, trabalho, entre outros – e planos governamentais de
longo prazo. Dessa forma, é possível melhorar e garantir continuidade dos planos de
curto e médio prazo, elaborados por meio do Plano Plurianual – PPA – , pois este
deverá buscar embasamento no Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do
Distrito Federal.
O Planejamento, unido ao aporte Orçamentário e Financeiro, constitui ponto
fundamental para a criação, implementação e manutenção das políticas aqui
elencadas. Nesse sentido, o Plano Decenal será viável a partir do momento em que
houver sintonia entre Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira – PPA,
LDO e LOA (2015–2024).
O Governo do Distrito Federal buscou, por meio da criação da Secretaria de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, destacar suas prioridades, traçar
seus objetivos e metas para os próximos dez anos, elaborando uma projeção
orçamentária prevista para consecução do Plano no valor total de R$
4.029.452.741,00 (quatro bilhões, vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e
dois mil, setecentos e quarenta e um reais), com o objetivo de fortalecer o sistema
de garantias de direitos das crianças, adolescentes e juventude do Distrito Federal.
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O PDASE, após apreciação pelo Conselho da Criança e do Adolescente,
será encaminhado para o SDH/PR. Ele deverá incidir na elaboração de orçamentos
e traduzir as expectativas e estratégias de longo prazo (período de 10 anos),
correlacionando– as com instrumentos de médio e curto prazo, bem como a
alocação de recursos públicos a cada exercício.
O I Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Distrito Federal é um
salto qualitativo nas políticas públicas de proteção integral à criança e ao
adolescente e deve se constituir num instrumento a mais na construção de um
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tendo por pressupostos: a
valorização e formação dos servidores e o prestígio das atividades escolares,
culturais, esportivas e laborais, sempre em benefício das crianças e adolescentes.
“Educar é sempre uma aposta no outro. Ao contrário do ceticismo dos que
querem ver pra crer”, acreditamos, como Antonio Carlos Gomes da Costa, que
educador é aquele que “buscará sempre crer para ver”.
1.1

PARÂMETROS LEGAIS: NOVOS MARCOS PARA A INFÂNCIA E PARA A
ADOLESCÊNCIA
Os últimos 20 anos do século passado e a primeira década deste século

foram palcos de amplas e profundas mudanças nos marcos legais, nas políticas
públicas sociais, nas ações governamentais e na participação da sociedade
brasileira nas lutas relativas à proteção e promoção da criança e do adolescente.
A Constituição Federal de 1988, por meio do art. 227, atribui à família, a
sociedade e o Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de ficar a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo
dever da família, da sociedade e do Estado.
A Constituição Federal de 1988, denominada Cidadã, é o marco de um novo
olhar político, pedagógico e social para a criança e o adolescente. Eles passam a
ser considerados cidadãos sujeitos de direitos, sendo a família, a sociedade e o
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Estado declarados responsáveis por garantir, com absoluta prioridade, os seus
direitos. O termo “menor” é substituído pela expressão “criança e adolescente”, sem
distinção econômica, social, jurídica, familiar ou de qualquer outra índole (PNPI,
2010).
A Constituição Federal de 1988 impulsionou ainda, avanços na educação, os
quais tiveram desdobramentos importantes com a Emenda Constitucional nº 53, de
19 de dezembro de 2006, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e a Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007 que o regulamentou. Este novo arcabouço jurídico
amplia a escolaridade obrigatória desde a educação infantil ao ensino médio,
assegurando no âmbito do FUNDEB o financiamento do

ensino fundamental e

médio, inclusive para aqueles que não os concluíram na idade própria.
Após a aprovação da CF/88 foi instituído o Fórum de Defesa da Escola
Pública para elaboração das Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
estabelecidas pela Lei

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Assim, houve a

ampliação do conceito de educação básica, que passou a ser constituída pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e ampliando o ensino
fundamental para nove anos. Todos esses avanços são consagrados em 2009, com
a Emenda Constitucional Nº 59, que dá uma nova redação ao Art. 208, inciso I :
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria.
A Constituição de 1988 previa ainda, a elaboração do Plano Nacional de
Educação – PNE – , o que só aconteceu em 2001. Atualmente, contamos com o II
PNE, instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que prevê a elaboração
de planos nos estados, municípios e Distrito Federal. Deve-se destacar aqui, a
recente aprovação do Plano de Educação do Distrito Federal. Esses instrumentos
legais materializam, com a força da lei, a vontade do Estado e os anseios da
sociedade brasileira por justiça na educação, abrindo portas para transformação
sócio– jurídica na área dos direitos da criança e do adolescente.
Em 1990, com a sanção do ECA, é dado mais um passo à frente, criando-se
o sistema de garantia dos direitos e a instituição de conselhos paritários (governo e
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sociedade) para a formulação, acompanhamento e controle social da política de
atenção à criança e ao adolescente. Há a substituição da doutrina da situação
irregular pela doutrina de proteção integral. No mesmo ano é regulamentado o
Sistema Unificado de Saúde – SUS, pela LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE
19906, que operacionaliza o atendimento público da saúde.
O ECA prevê que a criança e o adolescente devem gozar de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral, sendo asseguradas todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade
e de dignidade.
Em 1993, é estabelecida a Política Nacional de Assistência Social, que criou
uma rede de proteção e promoção social e entre 2003 e 2005, é desenvolvido o
Sistema Único de Assistência Social –

SUAS. O novo enfoque substitui o viés

assistencialista pela concepção de uma assistência social voltada à garantia dos
direitos básicos: “a visão da criança objeto de atenção e cuidados cede lugar à da
criança sujeito de direitos” (PNPI, 2010).
Em 2006, o CONANDA aprovou e publicou a Resolução n.º 119, de 11 de
dezembro de 20067, que estabeleceu o SINASE. Conforme os termos da
apresentação do documento assinada pelo Secretário, Paulo Vannuchi, e pelo
presidente do CONANDA, José Fernando da Silva, “a razão de ser do projeto teve a
ver com a indagação presente na sociedade, então e agora: O que deve ser feito no
enfrentamento de situações de violência que envolve adolescente enquanto autores
de ato infracional ou vítimas de violação de direitos no cumprimento de medidas
socioeducativas” (CÓRDOVA apud SIDASE, p.12).

6

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
7
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e dá outras providências.
Disponível
em:
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/download/resolucao_119_conanda_sinase.pdf> Acesso
em 03 de junho de 2015.
.
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De acordo com a Resolução n.º 119, de 11 de dezembro de 2006 8, os
programas de atendimento socioeducativo devem estruturar-se em seis dimensões
básicas que visem à concretização de uma prática pedagógica sustentável e
garantista, são elas: 1) Devida adequação do espaço físico, infraestrutura e
capacidade das unidades de atendimento socioeducativo; 2) Desenvolvimento
pessoal e social do adolescente; 3) Respeito aos Direitos Humanos; 4) Devido
acompanhamento técnico; 5) Recursos humanos adequadamente formados; 6)
Alianças estratégicas para a garantia dos direitos e do atendimento de qualidade.
Nesse mesmo ano, 2006, foram encaminhadas ao Congresso Nacional
propostas para complementar e detalhar o ECA, que tramitaram durante seis anos e
deram origem à Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Este projeto surgiu em
comemoração aos então 16 anos da aprovação do ECA.
Este marco legal inaugura uma nova política de atenção ao adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa e busca a construção de um SINASE.
A Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 representa um avanço
extraordinário para o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
institui um sistema de atendimento socioeducativo; amplia as políticas públicas,
instituindo a obrigatoriedade da elaboração de planos e programas setoriais
específicos ou os incluem em seu escopo; possibilita a ampliação dos investimentos
financeiros; fomenta a aplicação dos recursos dos Fundos da Criança e do
Adolescente e consolida as Redes de Garantia de Direitos.
Assim, ao adolescente que pratica ato infracional devem ser aplicadas as
Medidas Socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA9, para que ele seja

8

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e dá outras providências.
Disponível
em:
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/download/resolucao_119_conanda_sinase.pdf>.
Acesso em 03 de junho de 2015.
9
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de
serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. § 1º
A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias
e a gravidade da infração. § 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação
de trabalho forçado. § 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
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responsabilizado pelos seus atos, mas lhe sejam oferecidas oportunidades de
crescimento pessoal e social, visto que se trata de pessoa em desenvolvimento.
Nesta nova abordagem legal, o adolescente deve ser o centro de um conjunto
de ações socioeducativas que contribuam para a sua formação, de forma que se
torne um cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo
mesmo, com os demais e com o seu contexto, sem reincidir na prática de atos
infracionais.
1.2

PARÂMETROS

LEGAIS

PARA

A

EDUCAÇÃO

NO

ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO
Neste I Plano de Atendimento Socioeducativo do Distrito Federal (PDASE),
tomou-se como principal objetivo atribuir ao sistema o caráter educativo. O que seria
suficientemente justificado por força da Constituição Federal, não fosse a
compreensão sólida de que só pela educação os adolescentes envolvidos em
práticas infracionais poderão conquistar ou resgatar a cidadania perdida.
Parece redundante atribuir um caráter educativo ao sistema socioeducativo,
mas não é. A sobreposição da responsabilização em detrimento da educação é
nítida no atual sistema e a necessidade de (res) significar o termo socioeducativo é
urgente.
Socioeducação é um termo indissociavelmente ligado ao conceito de
exclusão e não deveria, porque oferecer educação com essa visão deveria significar
avançar para além da escolaridade padrão. Uma vez que se discute secularmente
que não é “desejável” separar o que é “sócio” daquilo que é “educativo”, trata-se de
buscar sentidos para a combinação de ambos, o que a escola tradicional não vem
conseguindo, possivelmente uma das maiores falhas da educação. Entende-se,
aqui, que a construção do sujeito humanizado, socializado e singularizado só será
possível se avançarmos para uma educação que, além dos conteúdos técnico –
científicos necessários à sobrevivência física, atribua igual importância aos
conteúdos simbólicos e dramáticos necessários à sobrevivência psíquica.
Esse é o desafio gigantesco e faz com que educadores se interroguem: que
concepção e método de educação seriam eficientes na educação desses milhares
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de adolescentes excluídos da escola? O que deveria ter sido feito para que eles
nunca tivessem se separado? A compreensão de que as ações socioeducativas
são, ao mesmo tempo, sociais e educativas nos lança ao desafio de dar sentido à
junção destes termos. E é isso que buscaremos edificar com este I Plano Decenal
de Atendimento Socioeducativo.
Para começar, deve-se abordar a educação no PDASE/DF tendo como
referência maior o Art. 208 da Constituição Federal, que estabelece: O dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – Educação Básica
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria (redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).
Para a construção de objetivos e metas, examinou-se a Legislação
Educacional, observando as recentes atualizações nesse campo. Destacamos a
Emenda Constitucional Nº 59/2006; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – 9394/1996; o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); O Plano
Distrital de Educação (Projeto de Lei 428/2015); a Resolução nº 119, que
estabeleceu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE– ; o
Relatório do Conselho Nacional de Educação – CNE – sobre as Diretrizes para a
educação escolar de adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo; e
Projetos Político– Pedagógicos das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto,
Semiliberdade e Internação, publicados em 2013 pela Secretaria de Políticas para a
Criança do Distrito Federal, e as Diretrizes Pedagógicas de Escolarização na
Socioeducação elaboradas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (Portaria nº 278/2014).
Na elaboração da Versão Preliminar, deve-se destacar a importância
atribuída à Nota Técnica Nº 38 / 2013, da SECADI/ MEC: Orientação às Secretarias
Estaduais de Educação para a implementação da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de
2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e as Diretrizes
Pedagógicas para o Sistema Socioeducativo da Secretaria de Educação do DF.
O Plano se beneficiará do mais atualizado documento, divulgado pelo
Conselho Nacional de Educação, que brevemente emanará as Diretrizes Nacionais
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para a Educação Escolar dos Adolescentes. Considerando a riqueza do diagnóstico,
registrado no relatório do CNE10, optou-se pela reprodução, que se segue:
1.

Ausência de proposta metodológica específica no processo de ensino–

aprendizagem

para

os

estudantes

em

cumprimento

de

medida

socioeducativa, tanto em meio aberto quanto em meio fechado;
2.

Carência de formação específica dos profissionais da educação que

atuam no Sistema Socioeducativo;
3.

Prevalência de classes multisseriadas, implementadas sem diagnóstico

inicial e seus necessários processos de avaliação;
4.

Subordinação das escolas ao regime disciplinar das unidades de

internação, impossibilitando em diversas situações a presença dos estudantes
em sala de aula, uma vez que a unidade de internação utiliza com frequência
a restrição desta atividade como elemento disciplinador;
5.

Inadequação dos espaços educativos nas unidades de internação;

6.

Ausência de instância gestora responsável, nos sistemas de ensino,

pela escolarização e educação profissional de adolescentes e jovens em
atendimento socioeducativo, dificultando a interlocução entre os sistemas de
ensino e os órgãos gestores das políticas setoriais que compõem o SINASE;
7.

Ausência de planejamento intersetorial para o acompanhamento

sistematizado desse estudante, inclusive quando egresso do sistema
socioeducativo;
8.

Ausência de atendimento escolar nas unidades provisórias de

internação (casos em que o adolescente permanece por até 45 dias);
9.

Dificuldades de matrícula a qualquer tempo por parte dos sistemas de

ensino, revelando o estigma sofrido por adolescentes e jovens em
atendimento socioeducativo no ambiente escolar, particularmente aqueles e
aquelas que cumprem medidas em meio aberto e egresso/as do Sistema
Socioeducativo;

10

O Grupo de Trabalho Interministerial- MEC, SDH/PR e MDS - realizou, nos dias 11 e 12 de novembro de
2013, em Brasília, o “Seminário nacional: o papel da educação no sistema socioeducativo” e a partir das
discussões e do diagnóstico apresentado na Nota Técnica, anteriormente mencionada, esboçou o quadro da
educação no interior do sistema de atendimento socioeducativo
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10. Falta de normativas sobre o sigilo da documentação escolar dos
estudantes em cumprimento de medida socioeducativa ou inadequação da
escrituração escolar às especificidades do SINASE;
11. Ausência de acompanhamento e monitoramento pelos sistemas de
ensino das escolas localizadas em unidades de internação, principalmente
naquelas definidas como anexas;
12. Incompletude dos dados do Censo Escolar da Educação Básica
referentes a estudantes em unidades de internação e ausência destes dados
no que se refere a estudantes que cumprem medida socioeducativa em meio
aberto;
13. Dificuldade das escolas que atendem unidades de internação em
operacionalizar programas do Ministério da Educação para a Educação
Básica e acessar programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE/MEC);
14. Dificuldade das escolas que atendem unidades de internação em se
constituírem como unidades executoras.
Embora destaque-se que o Distrito Federal, com o intuito de garantir a
qualidade da escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas, antecipou-se à ação do Conselho Nacional e elaborou as próprias
Diretrizes Pedagógicas para a oferta da escolarização na socioeducação, a
construção deste documento era uma demanda apresentada pelos profissionais da
educação e os gestores atuantes na socioeducação. As Diretrizes Pedagógicas para
a Escolarização na Socioeducação apresentam a organização do trabalho
pedagógico das Unidades de Internação Socioeducativas e de Internação Cautelar e
das escolas que atendem adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de
semiliberdade, de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade.
Nesse sentido, alguns aspectos negativos apresentados no diagnóstico do
Conselho Nacional de Educação, quanto ao Distrito Federal, já estão em fase de
superação, destacando-se:
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Diretrizes de escolarização específicas para a socioeducação;

x

Minimização das classes multisseriadas;
34
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Oferta de escolarização nas unidades provisórias de internação;

x

Existência de ato normativo específico sobre as rotinas de
acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas (Portaria Conjunta SEDF e SECRIANÇA nº 09/2013).

Também foram apresentadas, pelo Conselho Nacional de Educação, em
documento para consulta pública, de julho de 2015, as diretrizes a seguir:
I.

Direito ao acesso escolar qualificado: efetivação da matrícula a qualquer
tempo com avaliação diagnóstica e intervenção pedagógica adequadas às
necessidades de aprendizagem dos adolescentes e jovens; inclusão do
estudante em etapa e modalidade correspondente ao seu nível de
aprendizagem, a partir de avaliação diagnóstica realizada pela escola que o
recebe;

II.

No caso de estudante que não disponha, no ato da matrícula, da
documentação escolar necessária, garantia da matrícula em escola de sua
comunidade para aqueles que cumprem medidas de prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida e semiliberdade; garantia da ampliação da
escolarização em todas as etapas, níveis e modalidades de educação e
profissionalização com a requerida qualidade social; garantia de atendimento
escolar nas unidades de internação provisória, com formulação de projetos
pedagógicos específicos à natureza da medida; garantia de acesso aos
exames/avaliações nacionais e locais e a sua certificação; oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica, adequados às demandas dos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, observadas as
ressalvas da legislação pertinente;

garantia ao egresso do Sistema

Socioeducativo de matrícula em escola de sua comunidade e de permanência
em

programas

educacionais;

inserção

dos

egressos

do

Sistema

Socioeducativo em cursos de educação profissional e tecnológica;
III.

Direito à permanência, acompanhamento e progressão: disponibilização, a
qualquer tempo, da documentação escolar dos estudantes pelos sistemas de
ensino, para subsidiar o Plano Individual de Atendimento; garantia da
avaliação da trajetória escolar a qualquer tempo para o adolescente em
cumprimento de medidas socioeducativas; garantia de experiências de
aprendizagens social e culturalmente relevantes e do desenvolvimento
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progressivo

de

suas

capacidades

cognoscitivas

e

construção

de

conhecimentos, saberes e competências escolares, tais como múltiplos
letramentos,

capacidade

de

investigação,

desenvolvimento

lógico–

matemático, manejo de tecnologias da comunicação e informação; garantia
de atendimento às dificuldades de aprendizagem específicas ou dos coletivos
atendidos; efetivação do acompanhamento da trajetória escolar dos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e dos egressos
do sistema; garantia de condições adequadas de trabalho aos profissionais
da educação que atuam no sistema socioeducativo; promoção de condições
de acesso e permanência na Educação Superior;
IV.

Direito ao atendimento socioeducativo adequado nos sistemas de ensino:
adequação das escolas nas unidades de internação, dotando– as de
profissionais da educação qualificados, de infraestrutura e equipamentos
adequados ao processo de ensino e aprendizagem; promoção, pelas escolas,
da integração entre seus estudantes, evitando-se a criação de turmas
exclusivas para adolescentes em cumprimento de prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida e semiliberdade; enfrentamento de estigmas
e de preconceitos, com garantia do sigilo e anonimato da situação judicial dos
adolescentes e jovens; promoção de parcerias com as instituições de
educação superior para o desenvolvimento de ações de pesquisa, de
extensão e de estágio que contribuam para a criação, implementação e
fortalecimento

de

políticas

públicas

educacionais

para

o

sistema

socioeducativo; desenvolvimento de ações de formação inicial e continuada
de todos os profissionais da educação que atuam no atendimento
socioeducativo, pautadas no campo dos direitos humanos e nas diretrizes
para a educação em direitos humanos; elaboração e execução de proposta
pedagógica que atenda as particularidades de tempo, espaço, tipo de medida
socioeducativa e rotatividade dos adolescentes e jovens; interlocução
constante entre a escola e o serviço de medidas socioeducativas em meio
aberto para desenvolvimento de ações conjuntas, acompanhamento e
sensibilização da comunidade escolar; definição de espaços político–
institucionais e de instâncias gestoras nos sistemas de ensino responsáveis
pela implementação, acompanhamento e monitoramento da escolarização
dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e egressos;
articulação com ações, serviços, programas e projetos que potencializem e
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complementem as experiências em curso de educação integral para
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;

garantia de

espaços de participação do adolescente em atendimento socioeducativo nos
processos afetos a sua trajetória e permanência dentro dos espaços
educativos; inserção de princípios e ações nos Planos de Educação dos
sistemas de ensino, voltadas para o atendimento escolar no sistema
socioeducativo; oferta do atendimento socioeducativo de modo intersetorial e
cooperativo pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas de assistência
social, saúde, educação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e
assistência jurídica;
V.

Direito

à

ação

pedagógica–

curricular

adequada

ao

atendimento

socioeducativo: construção do projeto político– pedagógico que apresente um
currículo com conteúdos e metodologias adequadas aos estudantes em
cumprimento de medidas socioeducativas, balizado nas diretrizes curriculares
nacionais; adequação de projetos, programas ou ações educacionais já
existentes, bem como a criação de novos, às especificidades do atendimento
socioeducativo em suas diversas modalidades; garantia do atendimento
educacional especializado aos estudantes com deficiência; participação dos
profissionais da educação na elaboração e acompanhamento do Plano
Individual de Atendimento de modo a alinhar o atendimento socioeducativo à
escolarização e à educação profissional; garantia da educação integral ao
estudante em atendimento no sistema socioeducativo; prevalência da
dimensão educativa sobre o regime disciplinar e sobre a dimensão
sancionatória das medidas socioeducativas, com centralidade na política de
escolarização, especialmente nas unidades de internação. (CNE,2015)
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo deve se referenciar nas
metas do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005/2014:
Meta 2: universalizar o Ensino Fundamental; Meta 3: universalizar, até 2016, o
atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e
elevar a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%; Meta 6: oferecer
educação em tempo integral; Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos
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por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo
absoluto.
Este I PDASE do Distrito Federal caracteriza-se por ser um Plano de Estado
que tem como objetivo a criação de um sistema orgânico, que articula
indissociavelmente as medidas de meio aberto e as medidas restritivas de liberdade.
O PDASE, prioridade do Governo de Brasília, deve ser uma ferramenta
poderosa nas mãos dos gestores em favor das crianças e adolescentes, principal
razão de sua elaboração e que esses o reconheçam e não precisem dizer, como fez
o adolescente em cumprimento de medida de Semiliberdade do Gama A. E., na
audiência pública sobre o PDASE na Câmara Legislativa: “Que o Plano não fique no
papel”.
1.3

PARÂMETROS

PEDAGÓGICOS:

DA (SÓCIO)EDUCAÇÃO:

DA

PRISIONALIZAÇÃO DO SISTEMA AO EDUCANDÁRIO

O adolescente “sem lei”, ou à margem da lei, é
efeito de uma sociedade em que ninguém quer
ocupar o lugar do adulto, cuja principal função é
ser representante da lei diante das novas
gerações. Quando os adultos se espelham em
ideais teen, os adolescentes ficam sem
parâmetros para pensar o futuro. Como e por que
ingressar no mundo adulto, onde nenhum adulto
quer viver? O que os espera, então?
Maria Rita Kehl

O problema “socioeducativo” é, em especial, um problema eminentemente
educativo. A socioeducação constitui um dos ramos mais antigos e mais
desafiadores da educação e das políticas educacionais.
Prova disso são os esforços de respeitávies monges medievais, dos
humanistas na Renascença, de Vitorino da Feltre na Itália, de Vicente de Paula, de
Jean– Baptiste de La Salle, da Pia Sociedade São Francisco de Sales conhecida
como Salesianos (Fundada por Dom Bosco), pioneiros da então denominada
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“Educação Especial”

11

, fenômeno que foi inicialmente articulado numa interface

entre a Medicina e a Pedagogia.
Todavia, a vertente religiosa não foi a única a construir um legado a ser
usufruído. Dentre os seculares, merece especial destaque Pestalozzi, que no século
XIX, realizou esforços antológicos na educação de adolescentes em situação de
risco e vulnerabilidade, inclusive em razão das guerras derivadas da Revolução
Francesa e das guerras napoleônicas. Outra importante contribuição foi dada por
Makarenko, que atendeu aos jovens desviantes da Revolução de Outubro na
Rússia. Também não podemos deixar de fazer menção, especificamente no Brasil, à
prática e abordagem teórica de Antônio Carlos Gomes da Costa com a “Pedagogia
da Presença12”.
Logo, a (sócio)educação pode ter se tornado objeto de maiores cuidados, de
melhores definições e conceituações, com as novas configurações do mundo Pós–
Guerras, podendo ser vista de forma menos ortopédica e mais humanizada, portanto
contemporânea, isto é, como política pública, como dever do Estado, que deve
conferir tratamento desigual aos desiguais para fazê– los iguais e sob a ótica dos
direitos humanos e da proteção integral.
Há, pois, uma tradição em socioeducação. Mundo afora a literatura
específica se refere aos profissionais da socioeducação como educadores. Um
profissional que se dedica a uma “educação especializada”. Não é o educador pura
e simplesmente de qualquer educação difusa, mas de uma educação especializada
que busca metabolizar na urgência, as falhas da máquina social.

11

Educação Especial é o ramo da Educação que se ocupa do atendimento e da educação de
pessoas com deficiência em instituições especializadas, tais como escolas para surdos, para cegos
ou para atender pessoas com deficiência mental. Dependendo do país, a educação especial é feita
fora do sistema regular de ensino. Nessa abordagem, as demais necessidades educativas especiais
que não se classificam como deficiência não estão incluídas.
12
Pedagogia da Presença é um conceito bastante antigo na História da Humanidade, os gregos já
concebiam a importância do outro na formação plena do sujeito, fazendo com que filósofos
construíssem frases assim: " O Homem é um animal social". Aristóteles (384 a. C - 322 a. C). Séculos
mais tarde, os Construtivistas e Sociointerativistas, Piaget e Vygotsky, já elencava a importância da
sociabilidade no desenvolvimento cognitivo das crianças. Portanto, foi o Pedagogo Antônio Carlos
Gomes da Costa, quem expressou na Contemporaneidade, a necessidade do acompanhamento dos
alunos, sobretudo, quando se almeja um desenvolvimento interdimensional. Segundo o Pedagogo: "A
Pedagogia da Presença representa um passo na direção do grande esforço, que se faz necessário,
para a melhoria da qualidade da relação estabelecida entre educador e educando, tendo como base
a influência construtiva, criativa e solidária favorável ao desenvolvimento pessoal e social das
crianças, adolescentes e jovens”.
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Interessante comprovar como a dimensão social tem sido excluída da
educação escolar, o que é muitas vezes feita em nome de um cognitivismo de
superfície restrito à memorização de conteúdos. Talvez aí a explicação para um
neologismo que reforce a dimensão social dessa tarefa: (sócio) educação.
Digno de nota é que o maior expoente do cognitivismo, Jean Piaget (1948),
tantas

vezes

equivocadamente

utilizado

para

justificar

alguns

modismos

pedagógicos restritos ao intelectual, discute a educação para o "pleno"
desenvolvimento da "personalidade”, compreendendo por "pleno" o ser humano que
aprendeu a superar o individualismo egocêntrico e, consequentemente, a conviver
com

seus

semelhantes

no

respeito

e

na

reciprocidade;

e

entendendo

“personalidade”, a forma de marcar duas diferenciadas e complementares
dimensões: a intelectual e a moral. Se a primeira visa o desenvolvimento das
funções intelectivas, a segunda remete à aprendizagem do convívio social, do
respeito e da reciprocidade. Ambas as aprendizagens, insiste ele, precisam
acontecer segundo métodos ativos, pois não se aprende democracia ouvindo
palestras e críticas, mas vivendo– a no cotidiano da instituição educativa.
Assim, são indissociáveis as dimensões da escolarização e socialização.
Falem por nós os estudos que demonstram que a Escola e o ato infracional são
polos que se repelem, pois as taxas de escolarização são inversamente
proporcionais à frequência de prática infracional e da gravidade das mesmas.
Soares (2007) demonstra em números o quanto a educação é escudo contra os
homicídios e a CODEPLAN (2013) apresenta importantes dados sobre a trajetória
educativa dos adolescentes autores de atos infracionais. Seja pela sublimação das
pulsões13, pela elaboração proporcionada pela linguagem, pela função de holding14
da Escola... O mais importante é reforçarmos a centralidade da política de
escolarização no sistema socioeducativo, tão bem captada pelo legislador.

13

Forças que existem por trás das tensões causadas pelas necessidades do id (FREUD, 1940).
Sendo o id, a parte do aparelho psíquico que desconhece o julgamento de valores, o bem e o mal, a
moralidade (FREUD, 1938).
14
O termo holding é de origem inglesa, e provém do verbo inglês "to hold" que significa para
MARQUES (2008) segurar, manter, ter capacidade para conter, agüentar, resistir entre outros
sentidos e sinônimos. O holding é umas das funções da “mãe suficientemente boa”, conceito
proposto por Winnicott (1971), que auxilia na edificação de uma personalidade no filho, e que é
importante para todas as relações que o sujeito exercerá com outras pessoas e com o meio,
futuramente.
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Falar em métodos ativos nos remete a Cornelius Castoriadis (1922– 1997) 15,
que nos alerta para o fato de que “a autonomia só é possível enquanto fim se for o
meio do qual nos utilizamos para essa construção”. Para esse importante pensador
da contemporaneidade, “a socialização da psique humana dá-se pela imposição
das significações imaginárias sociais: valores e princípios nos e pelos quais uma
sociedade se estabelece, se institui”. Para ele, “o segredo da educação reside
exatamente no sucesso dessa inserção das instituições sociais, de forma que
façam sentido para o infant humano ao ponto de fazer delas objeto de investimento
de suas energias psíquicas”. Felizmente, esse processo de extrema complexidade
costuma ser mais bem que mal sucedido na grande maioria dos casos. Contudo, há
casos no quais o inverso se dá.
Cornelius Castoriadis busca esse conceito em Freud (1856– 1939)16, que
denuncia já na década de 1920 uma ampliação da fragilização do laço social pelo
que denominou falência da função paterna17, quando o sujeito não é devidamente
costurado no contexto social por meio da inscrição simbólica na lei, não supera a
“fase monádica” 18 marcada, entre outras coisas, pela alucinação onipotente e regida
exclusivamente pelo princípio do prazer 19, permanecendo em condição de “conflito
com a lei”.
Na ausência do devido holding, mantem-se alienada a si mesma, quando o
esperado para o processo de construção do laço social seria a superação da fase da
projeção da onipotência na mãe, a que tudo alienava e a quem se alienava, para
finalmente, receber dos cuidadores de referência da infância a informação de que
ninguém é senhor da lei, mas todos, pai, mãe e filho, existem socialmente pela
“instituição”. Pai, mãe e filho são instituições sociais, recebem da sociedade esses
15

Cornelius Castoriádis (1922-1997) foi um filósofo, economista e psicanalista francês, de origem
grega. Em 1949, fundou, com Claude Lefort, o grupo Socialismo ou Barbárie, origem da revista
homônima que circulou até 1967. Autor de inúmeras obras de filosofia política, Castoriadis é
considerado, especialmente, elaborador do conceito de autonomia política.
16
Sigmund Freud, neurologista nascido em Freiberg, Áustria e fundador da Psicanálise.
17
A função paterna não está associada necessariamente à figura biológica do pai, mas sim ao
encontro do sujeito com a alteridade. Diz respeito àquele que introduz a criança no mundo da cultura,
da lei.
18
É esta a primeira fase de existência de algo que se possa dizer “psíquico”. Nesta fase, não
há qualquer diferenciação entre representação e desejo, desejo e objeto ou ainda dos objetos entre
si: a representação está imersa na percepção. O que se deseja é o que se é.
19
"Um dos dois princípios que, segundo Freud, regem o funcionamento mental: a atividade psíquica
no seu conjunto tem por objetivo evitar o desprazer e proporcionar prazer" (LAPLANCHE e
PONTALIS, 1982).
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significados e a partir dele emprestam sentido a sua existência comum. A instituição
é a lei, lei que demanda uma dose de sacrifício e de renúncia, mas, ao mesmo
tempo, protege “a boa lei” e permite a vida em comum e, assim, a felicidade possível
entre os humanos conforme já houvera asseverado Aristóteles.
O socioeducador, portanto, é o profissional que aceita o desafio de ajudar
adolescentes cujo processo primeiro de socialização não foi a contento para o laço
social. Trata-se de uma proposta de retomada e ajustes de processos primários do
fenômeno educativo (re–educação), de auxílio para que se coloquem de formas
mais saudáveis no contexto social.
“Infelizmente, muito se tem confundido “educação” com “escolarização”, uma
lamentável redução do fenômeno que garante a ligadura “entre o passado e o futuro
e garante a pólis”, conforme tão bem elucidou Arendt (2005). Ora, educação remete
a todas as formas de saber bem viver e conviver. Inclui os (auto) cuidados com a
saúde, com a corporeidade, com a cultura, com as atividades de convivência social
e, inclusive, a escolarização.
Precisamos primar pela aprendizagem do bom convívio, especialmente no
caso desses usuários do sistema socioeducativo. Afinal, os adolescentes que estão
cumprindo medidas socioeducativas, o fazem por terem sido reprovados no convívio
social, e não apenas em disciplinas acadêmicas. Logo, o projeto político–
pedagógico de uma unidade de atendimento socioeducativo precisa assumir seu
caráter de educandário, e não de cárcere.
As medidas socioeducativas são sancionatórias e não punitivas. Têm o
sentido de (re) aprendizagem do respeito à lei, das instituições que tornam viável a
convivência humana normal. Daí a determinação do corpo da lei que defende
prevalência da dimensão pedagógica à punitiva. Do artigo 9º ao 11, I da Lei Nº
12.594, de 18 de janeiro de 2012, determina que os programas de atendimento
especifiquem, além do regime, “as linhas gerais dos métodos e técnicas
pedagógicas com a especificação das atividades de natureza coletiva”.
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Reconheçamos a “educação moral”20 como importante (pré)condição,
inclusive, para que possa acontecer a educação intelectual. Assim, o objetivo de
toda unidade de atendimento socioeducativo deve conferir ao jovem em conflito com
a lei certo equilíbrio pessoal que lhe permita, ao longo do tempo, (re)encontrar um
lugar mais saudável na sociedade, o que passa pela apresentação de um novo
“enquadre”, um regulamento interno que estabelece as normas e os limites da
convivência e gere uma atmosfera educativa de respeito às instituições e às
pessoas. Condição sine qua non para que o jovem possa encontrar um lugar mais
saudável na sociedade.
Estudos de diferentes aportes teóricos e a experiência nos têm demonstrado
que os adolescentes autores de ato infracional não acreditam na sociedade, logo
não podem aceitar as regras e posições que lhes vêm sendo colocada nesse jogo.
Se não acreditarem no mundo adulto, não poderão escutar o que ele diz, e muito
menos assemelhar-se um dia a ele.
Acompanhamento, autonomia, aprendizagem das regras da vida privada e
social, educação cívica de base, restauração dos laços com a sociedade, relação
com a lei, aprendizagem dos limites, aprendizagem da regra e da autoridade, o “rigor
do quadro” e das regras de convivência, a eventualidade da sanção, sua finalidade,
seu significado em contraste com a punição e o castigo, o significado dos laços na
convivência cotidiana, o diálogo e as trocas, a escuta, a consideração, a
reciprocidade da confiança, as expressões de amor e de ternura sem escorregar na
corrupção afetiva e a aprendizagem social pelo trabalho em grupos, são temas
imprescindíveis dentro da prática socioeducativa.
Evidentemente que nas unidades de atendimento socioeducativo surgem
desafios e conflitos que precisam ser trabalhados. Há casos de violência, tentativas
evasivas, drogadição21, erotização equivocada etc. Assim, um documento de
20

A educação moral é alcançável e relevante, apesar do cenário atual de instabilidade e perda dos
valores da tradição. “Pois é entendida como a arte de formar caracteres, a que incute hábitos, a que
forma o conjunto de ações de hábitos adquiridos, não pode deixar de ser lembrada quando da
avaliação da criança e mesmo quando da forma que se devem tratar cada um daqueles pequeninos
que nos são atribuídos educar. Assim é que nos parece absolutamente necessário lembrar que a
criança desde a mais tenra idade assimila pelo exemplo, pelo tratamento recebido, pela leitura feita à
sua assistência” (BESTENE, 2002).
21
Drogadição ou toxicodependência são termos genéricos que designam toda e qualquer modalidade
de vício bioquímico por parte de um ser humano ou a alguma droga (substância química) ou à
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planejamento não pode desconsiderar essas questões, ainda que não se trate de
um tratado de Pedagogia Especializada. É urgente dar ou reforçar a dimensão da
educação moral–ético–política–institucional.
Sem que esse “enquadramento” esmague a pessoa, a disciplina é um eixo
central da socioeducação, da educação moral, e não um apêndice a ser cuidado
pela segurança. É importante que não caiamos na armadilha de uma retomada às
mãos de velhos padrões de autoridade que já demonstraram sua pouca ou nenhuma
eficácia, eficiência e efetividade.
Com os estilos próprios de cada um, precisamos de uma (sócio)educação
realizada por seres humanos que acreditem e apostem na “condição humana”.
Como bem asseverou Aichhorn (2006), “a reeducação não se consegue por meio de
palavras, advertências, carões ou castigos, mas por meio do que o jovem
experimenta na relação com os educadores”.

superveniente interação entre drogas (substâncias químicas), causada ou precipitada por complexo
de fatores genéticos, biofarmacológicos e sociais, incluídos os econômico-políticos.

44

44

2.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
O programa de atendimento do Sistema Socioeducativo do DF é norteado

por princípios legais baseados no ECA, no SINASE e na Lei nº 12.594, de 2012, que
institui o SINASE. De acordo com essas normativas, a execução das medidas
socioeducativas rege-se por princípios dentre os quais se destacam:
Legalidade: na aplicação das medidas socioeducativas a restrição de
direitos só pode ser imposta por lei ou por decisão de juiz competente, respeitando
as disposições legais. O tratamento oferecido ao adolescente, não pode ser mais
gravoso que o conferido ao adulto.
Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas: a
intervenção judicial e a aplicação de medida socioeducativa devem acontecer
apenas quando cessadas outras possibilidades de resolução do conflito em que o
adolescente está envolvido.
Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas: devem ser
priorizadas medidas socioeducativas que busquem reaver os prejuízos causados
pelo ato infracional atendendo, preferencialmente, às necessidades das vítimas.
Proporcionalidade: será considerada a gravidade da ofensa cometida pelo
adolescente para a aplicação de medida socioeducativa que corresponda ao seu ato
infracional.
Brevidade: a aplicação de medida socioeducativa deve ser por menor
tempo possível. Por restringir direitos, a duração das medidas socioeducativas não
deve ir além do período previsto em lei e determinado pelo juiz.
Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida: ao
adolescente autor de ato infracional deve ser oferecido tratamento adequado e
individualizado na execução de medida socioeducativa que leve em conta suas
necessidades sociais, psicológicas e pedagógicas. Ressalta-se que o respeito à
capacidade do adolescente de cumprir a medida também se refere àqueles que
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experimentam doença ou deficiência física ou mental e que, portanto, devem
receber tratamento especializado de acordo com sua condição.
Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários: todas as
medidas socioeducativas devem priorizar o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários de forma a criar uma rede de apoio da qual participem Estado, família e
sociedade na promoção e defesa dos direitos da infância e adolescência.
Integridade física e segurança: o Poder Público deve zelar pela
integridade física e segurança do adolescente que esteja sob sua custódia. Nesse
sentido, cabe a ele adotar medidas adequadas de contenção e segurança que
respeitem os direitos fundamentais do adolescente e sua situação de pessoa em
desenvolvimento.
Valorização

dos

profissionais

da

carreira

socioeducativa:

com

remuneração digna e qualificação adequada às necessidades do sistema
socioeducativo do Distrito Federal, promovendo e garantindo a formação continuada;
Promoção da jornada integral de educação: que aborde os conteúdos
técnicos – científicos e conteúdos simbólicos; os saberes e tecnologias e valorize a
inclusão social, cultural e ambiental; o conhecimento colaborativo e o fazer
fundamentados na interação social conectado com a vida em sociedade;
Promoção da alfabetização formal e do letramento: para a superação do
analfabetismo absoluto e funcional;
Atendimento escolar específico para o socioeducando: com a oferta do
ensino fundamental e do ensino médio de qualidade, com preparação para o
trabalho;
Superação das desigualdades educacionais: com ênfase na promoção da
cidadania e enfrentamento de todas as formas de discriminação;

46

46

Formação dos socioeducandos para o trabalho e para a cidadania: com
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade,
considerando as características econômicas do Distrito Federal;
Todos esses princípios são perpassados pelo respeito aos direitos humanos
que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), considera
todas as pessoas capazes de gozar direitos e liberdades sem qualquer distinção,
seja ela étnico-racial, de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, classe
social, ou qualquer outra condição. Nesse sentido, o respeito aos direitos humanos
deve ser aplicado na execução das medidas socioeducativas de forma a garanti-lo
aos adolescentes atendidos por essas medidas.
Destaca-se que a promoção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente são responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. De forma
geral, a família deve promover os cuidados primários, a sociedade deve participar e
exercer controle sobre as políticas voltadas para a infância e a adolescência e o
Estado deve ofertar políticas sociais que contribuam para o pleno desenvolvimento
do indivíduo. Assim, de acordo com o ECA, em seu artigo 3º, as medidas
socioeducativas, em conjunto com a família, sociedade e demais políticas sociais do
Estado, devem promover e defender todos os direitos fundamentais inerentes ao ser
humano, sem prejuízo da proteção integral, assegurando à criança e ao
adolescente, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade, salvo as restrições previstas em lei.
Apresentam-se as diretrizes pedagógicas do SINASE (2006), quanto ao
atendimento socioeducativo, que contribuem para a reflexão-ação da prática
cotidiana do socioeducador:
a) garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os
parâmetros do SINASE;
b) focar a socioeducação por meio da construção de novos projetos
pactuados com os adolescentes e famílias, consubstanciados em Planos
Individuais de Atendimento;
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c) incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa e de suas famílias;
d) primazia das medidas socioeducativas em meio aberto;
e) humanizar as Unidades de Internação, garantindo a , isto é, a isenção de
perigo, integridade física e mental e segurança do/a adolescente e dos
profissionais que trabalham no interior das unidades socioeducativas;
f) criar mecanismos que previnam e medeiem situações de conflitos e
estabelecer práticas restaurativas;
g) garantir o acesso do adolescente à Justiça (Poder Judiciário, Ministério
Público e Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido sempre que
requerer;
h) garantir as visitas familiares e íntimas, com ênfase na convivência com os
parceiros(as), filhos(as) e genitores, além da participação da família na
condução da política socioeducativa;
i) garantir o direito à sexualidade e/ou saúde reprodutiva, respeitando o
gênero, identidade de gênero e orientação sexual;
j) garantir a oferta e acesso à educação de qualidade, à profissionalização,
às atividades esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na
articulação da rede, em meio aberto e semiliberdade;
k) garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas e egressos, considerando sua condição singular
como estudantes e reconhecendo a escolarização como elemento
estruturante do sistema socioeducativo;
l) garantir o acesso a programas de saúde integral;
m) garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida
socioeducativa;
n) garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão
compartilhada entre as três esferas de governo, pelo mecanismo de
cofinanciamento;
o) integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (art. 8º da LF
nº 12.594/2012);
p) valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação
continuada;
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q) garantir a autonomia dos Conselhos dos Direitos nas deliberações,
controle social e fiscalização do Plano e do SINASE;
r) ter regras claras de convivência institucional definidas em regimentos
internos apropriados por toda a comunidade socioeducativa.
Destas, destacam-se algumas que são necessárias para uma reflexão mais
profunda para a sua realização e aplicabilidade, são elas:
x

Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de reconhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento
socioeducativo: exigir dos adolescentes é potencializar suas capacidades e
habilidades, é reconhecê-los como sujeitos com potencial para superar suas
limitações. No entanto, a compreensão deve sempre anteceder a exigência. É
preciso conhecer cada adolescente e compreender seu potencial e seu
estágio de crescimento pessoal e social. Além disso, devem-se fazer
exigências possíveis de serem realizadas pelos adolescentes, respeitando
sua condição peculiar e seus direitos;

x

Diretividade no processo socioeducativo: a diretividade pressupõe a
autoridade competente, diferentemente do autoritarismo que estabelece
arbitrariamente um único ponto de vista. Todos são responsáveis pelo
direcionamento das ações, garantindo a participação dos adolescentes e
estimulando o diálogo permanente;

x

Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa: a
disciplina deve ser considerada como instrumento norteador do sucesso
pedagógico, tornando o ambiente socioeducativo um pólo irradiador de
cultura e conhecimento e não ser vista apenas como um instrumento de
manutenção da ordem institucional. A questão disciplinar requer acordos
definidos na relação entre todos no ambiente socioeducativo (normas, regras
claras e definidas) e deve ser meio para a viabilização de um projeto coletivo
e individual, percebida como condição para que objetivos compartilhados
sejam alcançados e, sempre que possível, participar na construção das
normas disciplinares.
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3.

HISTÓRICO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO DISTRITO FEDERAL
A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a
consciência que a sociedade humana tem do
próprio passado, ou melhor, do seu presente, ou
melhor, de si mesma.

Benedetto Croce
É Importante resgatar a história das medidas socioeducativas do Distrito
Federal. Para isso, foram buscadas informações contidas no Projeto Político–
Pedagógico das Medidas Sócio Educativas; arquivos da Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo – SUBSIS; em conteúdos audiovisuais, documentos legais de outros
órgãos públicos, além de consultas em dissertações e teses acadêmicas.
Nos anos 60 do século passado, Brasília teve a sua inauguração contando
com uma mobilidade significativa de imigrantes para a capital do País. Esses
trabalhadores vinham motivados por novas possibilidades de trabalho, pelo desejo
de uma “vida melhor”, porém, muitos viveram adversidades desde a falta de
infraestrutura na região da nova capital até a aquisição de renda que pudesse
satisfazer a todos que procuravam melhorar de vida.
Essa realidade promoveu diversos problemas sociais que se tornaram uma
preocupação para a prefeitura na época, emergindo as preocupações com o
segmento infanto– juvenil empobrecido, principalmente dos menores abandonados
ou aqueles que delinquiam (LUIZ, 2007; ALBUQUERQUE, 2015).
Durante esse período, encontrava-se em vigor no Brasil o I Código de
Menores, instituído pelo Decreto Nº 17.943–A de 12 de outubro de 192722. Conforme
este documento, o atendimento destinado “ao menor delinquente” estava sob o
poder do juiz de menores.

22

Consolidava as leis de assistência e proteção a menores.
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A Lei No 4.545, de 10 de dezembro de 196423, organizou a estrutura básica da
administração do Distrito Federal. Entre os órgãos pertencentes desta estrutura
constava a Secretaria de Serviços Sociais – SSS/DF que, no inciso VI do art. 4º, foi
estipulado como sua competência a “Recuperação, Orientação Social; Assembleia
ao Menor; Assistência à População Desfavorecida, Habitações Econômicas de
Interesse Social”, portanto, encontrava-se sobre os seus serviços ofertar o
acompanhamento e a realização do trabalho junto ao “menor abandonado ou
delinquente” 24.
Segundo publicação do TJDFT25, a organização deste trabalho tornou-se uma
preocupação entre as principais questões sociais emergentes desta época, sendo
disponibilizado este serviço pela “Casa Mello de Mattos do Menor Trabalhador”

26

localizado em um galpão na Região Administrativa (RA) da Candangolândia no
Distrito Federal:
Outra grande preocupação do Juiz Jorge era encontrar um local adequado
para abrigar os menores infratores, que já naquela época existia, porém em
número bem reduzido. Essas crianças eram encaminhadas para um galpão,
localizado na Candangolândia, conseguido por meio de doação. A casa foi
batizada com o nome do 1º Juiz de Menores da América do Sul, Casa
Mello de Mattos do Menor Trabalhador. Mas, tudo ainda estava por fazer.
Os cômodos precisavam ser reformados, a cozinha tinha que se adequar à
nova destinação do local, além de outras mudanças importantes. Enquanto
elas não chegavam, as crianças faziam suas refeições no então Serviço de
Alimentação e Previdência Social – SAP, localizado ao lado da Casa. O
local não se encontrava com as condições necessárias para o cumprimento
do serviço desejado. Nesse sentido, as autoridades ordenaram que o
galpão fosse desativado sendo destinado um novo espaço localizado na
Asa Norte (TJDFT, SD, p. 19).
O espaço foi construído no SGAN, Quadra 915/916, Lote 7, sendo
inicialmente denominado de Centro de Observação de Menores (COM).
Esse Centro foi criado pelo Ato nº 294, de 17 de setembro de 1976,
emanado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do DF e Territórios e
inaugurado em 12 de outubro do mesmo ano, sendo “destinado à
23

Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências.
Conforme o art. 1º do Decreto 17.943ª/27 “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou
delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às
medidas de assistência e proteção contidas neste Código”.
25
Publicação “Comemoração dos 40 anos da Vara da Infância e Juventude”. Disponível
em:<file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/VIJ_40_livro_sem_ECA.pdf> Acesso em: 27 maio
2015.
24
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permanência do menor de 14 a 18 anos que praticasse ato considerado
infração penal, por um período mínimo necessário para diagnosticar seu
estado de saúde e aquilatar seu comportamento social” (TJDFT, SD, p. 26).

No ano de 1979, a legislação nacional para o segmento infanto– juvenil passa
por reformulação, sendo instituída a Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979, ou seja,
o segundo Código de Menores que versa em seu art. 9º, que as “as entidades de
assistência e proteção ao menor serão criadas pelo Poder Público, segundo as
diretrizes da Política Nacional do Bem–Estar do Menor, e terão centros
especializados destinados à recepção, triagem e observação, e à permanência de
menores”.
Segundo o Projeto Político–Pedagógico – PPP (2013), a Fundação do Serviço
Social – FSS/DF, organização administrativa dentro da SSS/DF, obedecendo às
diretrizes nacionais e compreendendo este cenário encaminhou à Fundação
Nacional de Bem-Estar do Menor – FUNABEM27 um projeto para atender ao “Menor
Autor de Ato de Infração”, solicitando acordo de cooperação financeira para
execução do projeto arquitetônico para que servisse de base para o exercício da
referida proposta.
O projeto foi analisado pela FUNABEM que solicitou algumas alterações para
melhor se adequar a proposta de atendimento da época. Após os ajustes, foi
aprovado dando inicio à construção da instituição.
Após a conclusão das instalações de atendimento ao adolescente infrator, a
FUNABEM manifestou interesse em operacionalizar o atendimento, uma vez que
essa Unidade seria considerada o centro–piloto para a implementação de metodologias de tratamento, em termos preventivo, terapêutico e de treinamento de
recursos humanos para atuarem na execução da Política Nacional do Bem– Estar
do Menor – PNBEM, na região Centro – Oeste. Com esse objetivo, essa fundação
elaborou projetos específicos, contratou pessoal e executou o atendimento durante
os anos de 1979 e 1980.

27

No ano de 1964 é promulgada a Lei Federal nº 4.513, sendo criada a Fundação Nacional do BemEstar do Menor (FUNABEM), com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território
nacional. A referida fundação estava incumbida de formular e implantar a Política Nacional do BemEstar do Menor (PNBEM).
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Na década de 1980, a FUNABEM promoveu encontros com organismos do
governo local envolvidos no atendimento aos “menores em situação irregular

28

”,

visando analisar e organizar as atribuições dessas instituições envolvidas. Deste
modo, o atendimento foi dividido na seguinte ordem: à FUNABEM competia
normatizar o atendimento a “menores em situação irregular”; ao “Juizado de
Menores” dispor sobre a assistência, proteção e vigilância a esses sujeitos; e à
Fundação de Serviço Social do Distrito Federal –

FSS/DF operacionalizar as

medidas indicadas pelo “Juizado de Menores”.
Dada a impossibilidade e as inúmeras dificuldades apresentadas pela FSS/DF
em assumir as suas atribuições, o “Juizado de Menores” prontificou-se em
administrar o Centro de Observação de Menores – COM até que a FSS se
estruturasse para fazê-lo. O COM passa a ser denominado de Centro de Triagem e
Atendimento ao Menor – CETRAM.
Em 1983, a FSS/DF elaborou um novo projeto de atendimento denominado
Projeto de Atendimento ao Menor Infrator – PROAMI, o qual absorveu o CETRAM,
subdividindo-o em três Unidades Especializadas, designadas como:
1.

Centro de Triagem e Observação de Menores (CETRO);

2.

Comunidade de Educação, Integração e Apoio ao Menor e Família (COMEIA);

3.

Comunidade de Terapia e Educação de Menores (COTEME).
Nesse sentido, a Unidade COMEIA passou a coordenar todas as ações e os

atendimentos aos adolescentes autores de infrações, sendo a responsável pelo seu
acolhimento e tratamento, conforme preconizava a legislação à época.
Em 1985, como parte do programa de atendimento ao adolescente no
Distrito Federal, um grupo de especialistas elaborou uma proposta que
identificava os bloqueios existentes e indicava as alternativas que
viabilizariam a melhora com o fim de agilizar o fluxo pelo qual o menor
passava por esse sistema (PPP, 2013).

Entre os anos de 1985 e 1990 essas propostas contariam com a participação
de vários órgãos que, juntos, buscavam alternativas com o objetivo de propiciar um
28

Definida no art. 2º da Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979.
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atendimento mais efetivo, eficaz e humanizado. Assim, a COMEIA passou a ficar
responsável pelo acolhimento, internação e tratamento dos usuários “com desvio de
conduta e autores de infração penal”, conforme estipulado nos incisos V e VI do art.
2º da lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979
Sendo assim, apresentou a seguinte organização (LUIZ, 2007; OLIVEIRA,
2010; ALBUQUERQUE, 2015):
1.

Recepção e triagem (processado em dois níveis):
1.1. Na Delegacia de Menores: estudo preliminar da situação socioeconômica do
menor e da família, prestando apoio aos mesmos durante este período;
1.2. No CETRO: estudo do interno e encaminhamento para tratamento adequado.

2.

Tratamento (processado em três níveis):
2.1 Na COMEIA: sistema de meio aberto, visando à reintegração sociofamiliar;
2.2 Na Fazendinha: localizada no espaço físico da COMEIA;
2.3 Nos Núcleos de Convivência Educativa29.
A nova proposta de atendimento foi priorizada em termos de organização,
mas não adequado para as possibilidades reais da sua execução. As
dificuldades davam-se desde ordem política, administrativa, cultural e/ou
política, revelando uma complexidade que este atendimento requeria para o
real exercício na época (PPP, 2013).

Com a promulgação da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a política e as propostas de
atendimento ao adolescente passaram por profundas mudanças na organização da
política de atendimento voltado a esse público.
O ECA propôs um reordenamento que buscou atender aos aspectos
constitucionais e legais, bem como propiciar melhor atendimento a este público e
aos seus familiares. Assim sendo, a COMEIA foi desativada, passando a operacionalização do atendimento ao adolescente para a responsabilidade do CETRO,
que sobreveio a denominar-se Centro de Reclusão de Adolescente Infrator – CERE.

29

Localizados na RA de Taguatinga e do Gama.
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A partir da reorganização dos programas de atendimento, as propostas dessa
ação foram redimensionadas com o intuito de melhor se adequarem ao cumprimento
da nova ordem jurídica, configurando-se em três frentes de programas de
atendimento:

1.

Liberdade Assistida: executada pelos Centros de Desenvolvimento Social –
CDS, localizados nas Regiões Administrativas de Brasília;

2.

Semiliberdade: executada pelas Unidades Domiciliares, localizadas nas
Regiões Administrativas de Brasília;

3.

Internação: executada por uma unidade de internação, o CERE.

Em setembro de 1991, a Sescretaria de Desenvolvimento Social do Distrito
Federal – SDS/DF, procurando adequar a política de atendimento ao adolescente às
exigências e às novas propostas contidas na legislação atual, constituiu um grupo de
trabalho que sugeriu a criação do Sistema de Atendimento Socioeducativo – SASE.
Em 1992, constituiu-se uma comissão de trabalho para elaboração de
proposta para atendimento ao adolescente privado de liberdade no CERE,
resultando na construção dos seguintes documentos:
1.

Plano de Intervenção;

2.

Elaboração e aprovação da lei nº 663, de 28 de janeiro de 1994, que Dispõe

sobre a criação do Centro de Atendimento Juvenil Especializado na Fundação do
Serviço Social do Distrito Federal e dá outras providências – CAJE, que ocuparia o
lugar do CERE.
Conforme disposto na lei, com a inauguração do CAJE, organizou-se o
atendimento voltado para a internação do adolescente nesta ordem:
Art. 2º São extintos na estrutura da Fundação do Serviço Social do Distrito
Federal o Centro de Treinamento e Educação de Menores (COTEME), o Centro de
Triagem e Observação (CETRO) e o Centro de Educação, Integração e Apoio a
Menores e Famílias (COMEIA).
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Art. 3º A estrutura do Centro de que trata esta Lei compõe-se de:
Centro de Atendimento Juvenil Especializado;
Seção de Serviços Administrativos;
Seção de Atendimento Médico Odontológico;
Serviço de Internação Provisória;
Serviço de Internação Estrita.
De acordo com as “Diretrizes Pedagógicas para a Escolarização na
Socioeducação” (SEDF, 2014) a escolarização realizada pela Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal – SEDF a adolescentes e jovens autores de atos
infracionais teve início em 1992, com o encaminhamento informal de quatro
professores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, que atuavam no
Programa “Gran Circo-Lar” para o CAJE.
Em 1995, foi discutido um Convênio com a FSS, visando à regularização da
escrituração escolar de adolescentes e jovens internos no CAJE, por meio do Centro
de Ensino Supletivo da Asa Sul – CESAS.
O programa de Liberdade Assistida, executado dentro dos antigos CDS da
Secretaria de Estado de Ação Social do Distrito Federal – SEAS/DF existiu até o
ano de 2007. Ressalta-se que em 2004 a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS, visando à descentralização dos serviços, previu a inclusão da Prestação de
Serviços à Comunidade –

PSC e da Liberdade Assistida –

LA no rol das

prerrogativas dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade,
assim considerados por oferecer atendimento às famílias e indivíduos com direitos
violados e cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos30 (PNAS, p.
38, 2004).
Houve várias tentativas de se implementar um modelo pedagógico que
tratasse da melhoria dos serviços socioeducativos no Centro de Atendimento
Juvenil, porém, como relata o PPP da internação, estavam presentes fatores que
comprometeram esta melhoria:

30

Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 (DOU de 28/10/2004).
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[...] fatores como o crescimento da cidade e da violência urbana, a
insuficiente existência de políticas preventivas, a falta de investimento nas
medidas em meio aberto, a ausência de concursos públicos para as
medidas socioeducativas e de um programa continuado de formação e
treinamento dos servidores, além das disputas políticas, e da falta de uma
estrutura física adequada, impediram que as necessárias mudanças
tivessem continuidade (PPP, 2013, p. 43).

Até o ano de 2003, a única Unidade destinada à execução da medida de
internação de adolescentes no DF era o antigo CAJE, quando houve o início das
atividades

no

Centro

Socioeducativo

Amigoniano

–

CESAMI

conhecido

popularmente como CAJE II.
O CESAMI nasceu mediante convênio do GDF31 com a Congregação dos
Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, administrada pelos
Freis Amigonianos e criado para alojar os adolescentes em cumprimento de
internação provisória. O CESAMI tornou-se insuficiente para alojar todos os
adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação provisória.
No final do ano de 2003, o Conselho Distrital dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CDCA/DF acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos – OEA, buscando a concessão de medida
cautelar para obrigar o Estado brasileiro, por meio do Distrito Federal, a garantir a
plenitude dos direitos das crianças e dos adolescentes.
A medida cautelar foi concedida em 09 de fevereiro de 2006, com prazo de
seis meses, prorrogáveis por mais seis meses, para o cumprimento das seguintes
ações:

1.

Enfrentamento da superlotação;

2.

Proteção dos adolescentes internos;

3.

Melhoria das condições de insalubridade do CAJE;

4.

Eliminação da privação do acesso ao pátio e à visita de familiares

como forma de punição; e
31

Convênio nº 9/2003.
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5.

Garantia de recursos judiciais para o controle da legalidade das

causas da internação e prevenção de afetações à vida e à integridade física.

Foram inauguradas duas novas Unidades de Internação: o Centro de
Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras –

CIAGO, atual Unidade de

32

Internação do Recanto das Emas – UNIRE , com início de suas atividades em
200633; e o Centro de Internação de Adolescentes de Planaltina –

CIAP, atual

Unidade de Internação de Planaltina – UIP, com início de suas atividades em 2008.
Em 1º de janeiro de 2007, a gestão e a execução das medidas socioeducativas foram transferidas da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda do Distrito Federal – SEDEST/DF para a recém– criada
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal –
SEJUS/DF34, período em que também a Secretaria de Segurança Pública – SSP
deixou de gerenciar o CAJE. Na SEJUS/DF as medidas socioeducativas ficaram
sobre a gestão da Coordenação do Sistema Socioeducativo – COORSIS.
Referente às Unidades de Semiliberdade, as instituições mais antigas de
acompanhamento referem-se às Semiliberdades localizadas na RA de Taguatinga e
do Gama. Existiam duas Unidades no Gama, sendo uma situada no Gama Leste e a
outra no Gama Central.
Em dezembro de 2010 é inaugurada a Semiliberdade do Recanto das Emas,
sendo denominada por Centro de Referência em Semiliberdade – CRESEM. Essa
nomenclatura foi extinta em 2014, quando a SECRIANÇA nomeia todas as
instituições que desempenham o atendimento socioeducativo de Semiliberdade
como Unidades, passando o CRESEM a ser chamado somente Unidade de
Semiliberdade do Recanto das Emas. Neste período, existiam apenas quatro

32

Cabe destacar que a primeira mudança de nomenclatura sugerida para esta Unidade foi UIRE,
porém, como forma de destacar a importância do trabalho em união, a gestão da Unidade, na época,
solicitou a mudança de nomenclatura para UNIRE, permitindo, assim, visualizar a importância do
trabalho em senso de comunidade socioeducativa.
33
A UNIRE foi gerenciada pelos Freis Amigonianos, depois pela Casa de Harmonia do Menor Carente
e, ainda, pelo Instituto do Desenvolvimento Profissional - IDP.
34
Criada pelo Decreto nº 27.591, art. 4º, XVI que Dispõe sobre a estruturação administrativa do
Governo do Distrito Federal e dá outras providências.
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Unidades de Semiliberdade: a do Gama Leste; a do Gama Central; a de Taguatinga
e a do Recanto das Emas.
Com a mudança de governo, em janeiro de 2011, foi criada a SECRIANÇA35
que lhe atribuiu a função de articular os programas e projetos destinados à proteção,
defesa e promoção da criança, assim como os conselhos tutelares e o sistema
socioeducativo. Nesse sentido, houve a criação de uma Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo – SUBSIS responsável pela gestão dos programas de atendimento
para esta área.
Oriunda basicamente do desmembramento da SEJUS, a SECRIANÇA não se
constituía Unidade Orçamentária até o mês de agosto de 2011, impossibilitando– a
de gerir seus recursos humanos. Uma parte da folha de pagamento dos servidores
era paga pela Casa Civil, cargos em comissão, e a outra parte pela SEJUS,
servidores efetivos e Conselheiros Tutelares.
O artigo 1º do Decreto nº 32.914, de 9 de maio de 2011 extingue a Casa Civil,
passando suas atribuições à Secretaria de Estado de Governo, migrando a folha de
pagamento dos servidores comissionados àquele órgão.
Em junho de 2011 foram nomeados Técnicos em Assistência Social para
suprir a necessidade de pessoal dos Conselhos Tutelares e da área–meio, e
Especialistas em Assistência Social para área–meio e Sistema Socioeducativo,
aprovados no concurso público realizado pela SEJUS no exercício de 2010.
Editado o Decreto nº 33.156, de 25 de agosto de 2011, que dispõe sobre a
estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Criança, e cria a empresa 046
no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, que passa a gerir a
sua própria a folha de pagamento.
Por esse mesmo decreto todas as instituições que desempenham o
atendimento ao adolescente autor de ato infracional, acompanhados pelos
programas de meio aberto e internação tiveram suas nomenclaturas alteradas.
Antes denominadas de Centros passam a ser chamadas de Unidades, havendo,
35

Criada pelo Decreto n° 32.716, de 1° de janeiro de 2011, art, 2º, XXIX que Dispõe sobre a estrutura
administrativa do Governo do Distrito Federal e dá outras providências.
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assim, Unidades de Atendimento em Meio Aberto – UAMAs; Unidades de Internação
e, em 2014, Unidades de Semiliberdade.
O movimento de construção do PPP iniciou-se em dezembro de 2012,
momento em que houve reunião com os diretores das unidades para definirem
como, quando e de que forma seria essa construção. Sendo assim, foram
promovidos pela Subsecretaria encontros para a construção dos Projetos Político–
Pedagógicos para cada medida socioeducativa. Esse momento contou com a
participação da maioria dos servidores de todas as unidades de atendimento,
gestores e também adolescentes e familiares.
Frente às dificuldades constantemente vivenciadas pelo CAJE – agora
denominado Unidade de Internação do Plano Piloto –

UIPP, contando com as

constantes investidas do Ministério Público do DF para a desativação desta
Unidade, nesse mesmo ano foram elaborados pela gestão o Plano de Desocupação
da UIPP.
Nesse plano eram visualizadas ações como a qualificação do atendimento e
da rotina atual da UIPP; a criação e implantação de um Núcleo de Atendimento
Integrado – NAI36 e de uma Unidade de Atendimento Inicial – UAI para atender os
adolescentes

apreendidos

em

flagrante,

uma

vez

que

este

serviço

era

disponibilizado pela UIPP; e a construção de outras cinco unidades de internação a
serem concluídas até setembro de 2013.
Destaca-se que em janeiro 2013 há uma nova alteração no programa
socioeducativo de semiliberdade. Essa se refere à desativação da Unidade de
Semiliberdade do Gama Leste, sendo criada outra unidade de atendimento em 1º de
outubro do mesmo ano, na Região Administrativa de Santa Maria.
Em fevereiro de 2013 houve a implantação do Núcleo de Atendimento
Integrado – NAI, conforme planejado no Plano de Desocupação da UIPP.
Outro marco desse ano foi o fim do convênio com a Congregação dos
Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, sendo entregue a
36

O NAI encontra-se previsto no art. 88, inciso V, do ECA, e no art. 4º, inciso VII, da Lei nº
12.594/2012, que consolida para o atendimento inicial ao adolescente autor de ato infracional.
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Unidade de Internação Provisória de São Sebastião –

UIPSS para a gestão

somente pública em 31 de dezembro de 2013.
Dada a ausência do acompanhamento em regime de semiliberdade às
adolescentes, em 28 de fevereiro de 2014 é criada a Semiliberdade Feminina na RA
do Guará, passando o sistema socioeducativo a realizar o acompanhamento às
socioeducandas conforme preconiza o ECA e o SINASE. Sendo assim, a
semiliberdade passou a contar com cinco unidades, sendo elas: Unidade de
Semiliberdade de Taguatinga; Recanto das Emas; Gama; Santa Maria; e Guará.
A UIPP foi definitivamente desativada e demolida em 29 de março de 2014
sendo distribuídos e remanejados seus servidores e os adolescentes e jovens
passam a ser acompanhados entre as Unidades de Atendimento Socioeducativo
construídas até esse período.
Com a criação de novas unidades, o quantitativo de servidores que
compunham o quadro de pessoal não foi suficiente para suprir toda a demanda, o
que culminou na abertura do processo seletivo simplificado para contratação
temporária de 151 profissionais.
Diante dos acontecimentos e de várias manifestações provenientes dos
servidores que pertenciam à Carreira Pública de Assistência Social do DF, e
exerciam atividades no sistema socioeducativo, em 4 de junho de 2014, a Lei nº
5.351 criou a Carreira Socioeducativa do DF, junto à Secretaria de Gestão
Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal – SEGAD/DF.
No exercício atual, com a edição do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de
2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do DF e altera
a SECRIANÇA para Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes
e Juventude do Distrito Federal. O Decreto nº 36.265, de 13 de janeiro de 2015,
altera a estrutura desta Secretaria sendo incorporada a atual organização a
Subsecretaria de Políticas para a Juventude – SUBJUV, assim como foram extintos
todos os cargos comissionados e criados os novos cargos dentro da estrutura
administrativa da SECRIANÇA.

61 61

4.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO
FEDERAL
4.1 Da Medida Socioeducativa em Meio Aberto
O que difere as medidas em meio aberto das medidas de semiliberdade e

internação é que os adolescentes, durante o cumprimento da(s) medida(s),
permanecem residindo com suas famílias (em alguns casos são residentes de
Unidades de Acolhimento), estando em sua comunidade, o que permite e exige
maior interação entre servidores executores diretos das medidas, adolescente,
família, organizações da sociedade civil, Secretarias de Estado e Poder Judiciário.
As medidas socioeducativas de Liberdade Assistida – LA e Prestação de
Serviço à Comunidade – PSC, segundo o SINASE, são de execução municipal e
devem ser priorizadas em detrimento das restritivas de liberdade – semiliberdade e
privativas de liberdade – internação.
No DF as 15 equipes responsáveis pela execução das medidas de LA e PSC,
vêm nos últimos anos desenvolvendo meios de qualificar o acompanhamento dos
adolescentes e seus familiares de forma a atender às demandas por diálogo,
interação, desenvolvimento da autonomia e criatividade.
Assim que os adolescentes são encaminhados pelo NAI para a UAMA ou são
convocados37, a equipe realiza o primeiro atendimento – acolhimento – onde são
identificadas preliminarmente as demandas existentes. Os servidores verificam no
Sistema de Informação Para Infância e Adolescência – SIPIA o histórico desse(a)
jovem, com o propósito de dar continuidade às ações já realizadas na unidade
anterior (NAI ou Unidade de Internação Provisória). Após o acolhimento são
realizados encontros para a elaboração e realizado um pacto do Plano Individual de
Atendimento do Adolescente – PIA, onde serão traçados objetivos e metas para
serem desenvolvidos ao longo da permanência no cumprimento da medida. Em
geral, as metas mais comuns são: providenciar documentação civil (identidade, CPF,
carteira de trabalho); matricula e ou acompanhamento da escolarização; inserção
37

A convocação do (a) adolescente se dá após a vinculação via ofício ou memorando encaminhado
pela Central de Vagas e pode ser por telegrama, visita domiciliar ou telefonema, conforme a Portaria
nª374 de 20 de outubro de 2014.
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em atividades de esporte, cultura, lazer, cursos profissionalizantes, participação nas
atividades em grupo da UAMA, entre outros.
Foi publicado na Portaria Nº 374, de 20 de outubro de 2014, o Fluxo de
Atividades das Unidades de Atendimento em Meio Aberto, documento que permite a
qualificação do trabalho das equipes das UAMAs e define os limites e potenciais de
atuação dos servidores nas Unidades. Após a publicação deste documento,
considerando as especificidades de cada UAMA, no contexto e território em que se
encontram a Coordenação de Meio Aberto, juntamente com as equipes vêm
trabalhando seus Planos de Viabilidade, buscando atender a legislação em vigor.
Também se ampliaram as atividades coletivas realizadas pelos próprios
Especialistas e ATRS e muitas vezes com a contribuição dos parceiros, em especial
do Setor Cultural do DF (Bibliotecas nas UAMAs, oficinas de Artes Visuais, etc.).
Têm sido traçados os rumos de ação com os parceiros da Rede Social, como pode
ser visto pela participação ativa de servidores nas reuniões da rede socioassistencial
da comunidade na qual as UAMAs estão inseridas e nos estudos de caso entre os
parceiros da rede como a SEDF, Conselho Tutelar, Centros de Atenção Psicossocial
para Álcool e Drogas para adultos, crianças e adolescentes (CAPSad, CAPSad I),
Centros de Saúde, Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centros de
Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) e a participação em
eventos como o Dia 18 de maio, dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes.
Para que os adolescentes atendidos e suas famílias possam romper com o
ciclo de violência existente sem ter que adentrar as medidas mais gravosas de
semiliberdade e internação é fundamental que todos os servidores responsáveis
pelo atendimento socioeducativo em meio aberto e os parceiros das políticas
intersetoriais tenham atitudes proativas se reconhecendo como co– responsáveis
pelo sucesso do adolescente no cumprimento das medidas.
Essencial é também compreender que quando um adolescente adentra os
espaços de uma UAMA onde se encontram os servidores públicos, representantes
da Secretaria de Estado, responsáveis pelo acompanhamento das e dos jovens
sentenciados a cumprirem as medidas em Meio Aberto no DF, é desencadeada uma
série de ações correlatas ao objetivo maior dessa tarefa: proporcionar aos
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adolescentes e suas famílias oportunidades de continuarem livres para escolherem
seus caminhos com dignidade e responsabilidade.
Sobre os processos de trabalho, nas medidas restritivas de liberdade em
geral, os adolescentes se encontram morando no espaço de atuação dos
trabalhadores, onde é possível, com desafios diferentes aos dos que estão livres,
realizar o acompanhamento do adolescente respeitando-se, com mais frequência, à
hora marcada e os prazos para produção documental no que diz respeito ao
progresso no cumprimento da sentença.
Já nas medidas em meio aberto, essas metas de cumprimento de horário,
de encaminhamentos e demais ações exige mais do que o conhecimento acadêmico
e jurídico sobre o que determina a Lei e os aspectos do PIA que devem ser
abordados e trabalhados ao longo dos meses ou anos de vinculação do adolescente
à medida. Exige determinação das equipes e capacidade de reconhecer na Rede
Social o suporte necessário para viabilizar a inserção dos adolescentes nas políticas
necessárias.
É fundamental que haja disponibilidade dos agentes públicos para o diálogo
constante, escuta ativa e empatia, além de criatividade para promover ações que
despertem o interesse dos adolescentes, familiares e parceiros da Rede, para que a
comunicação seja fluída e a garantia do acesso aos serviços aconteça. Com o
diálogo, teremos capacidade de acolher devidamente aos jovens e familiares que
chegam à Unidade, além de obter resultados satisfatórios nas negociações com a
gestão e no estabelecimento de parcerias, pois é participando, interagindo,
questionando e sugerindo que os pontos de conexão das redes sociais e familiares,
que são as pessoas, se fortalecem dando a segurança de que estarão todos, Estado
e Sociedade, unidos e protegidos, confiantes uns nos outros para viver em liberdade
e com coragem para assumir as consequências das escolhas feitas.
Diante

disso,

o

primeiro

atendimento

realizado

pelas

equipes

multidisciplinares de Especialistas (psicólogos, pedagogos e assistente sociais) e
ATRS/Agentes Sociais na UAMA deve promover a vinculação do adolescente e suas
famílias para que criem ou mantenham o vínculo com a equipe. Para tanto, se faz
necessária a compreensão aprofundada do significado de acolhida, do qual
tomaremos emprestado o conceito do Sistema Único de Assistência Social:
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Acolhida é o processo de contato inicial de um indivíduo ou famílias com os
serviços, programas e projetos socioassistenciais. [...] É quando ocorre o
início do vínculo entre o serviço e o indivíduo e, ou família. É o momento em
que o profissional deve buscar compreender os múltiplos significados das
demandas, vulnerabilidades e necessidades apresentadas, buscando
também identificar seus recursos e potencialidades e como tais situações se
relacionam e ganham significado (MDS, 2012).

É nesse sentido que o momento da acolhida se faz essencial, pois, estando
esses adolescentes e familiares livres para ir e vir e, de certa forma, escolher
permanecer vinculados à UAMA (pois mesmo havendo uma sentença judicial, a
condição de liberdade em que se encontram os permite não aderir ao cumprimento
das medidas, mesmo que seja algo obrigatório), a experiência dos profissionais
Especialistas, Agentes Sociais/Atendentes de Reintegração Socioeducativo e
Técnicos Administrativos, bem como a metodologia de trabalho baseada nos
conhecimentos acadêmicos, poderá contribuir para a adesão ao cumprimento da
medida, resultando no desenvolvimento do adolescente e consequentemente na
superação da condição que o levou até ali, bem como de sua família, contribuindo
também desta forma para a melhoria da Sociedade e Estado.
Após a escolha de permanecer vinculado, o adolescente que está em
cumprimento de medidas em meio aberto, deve ser estimulado pelas equipes a
produzir, conceitos e estratégias para acessar e manter-se no mundo do trabalho e
emprego, nas Políticas de Educação, Esporte, Cultura, Lazer, Assistência Social,
entre outras que se fizerem necessárias e pertinentes. Tudo isso, com capacidade
de discernimento que o permita ser protagonista de sua história, responsáveis por
seus momentos passados, atuais e futuros e, principalmente, internalizando valores
humanos que permitam uma convivência pacífica em sociedade.
Por isso, promover ações que atendam não só de forma multi ou
interdisciplinar, mas transdisciplinarmente, às necessidades bio-psico-sociais dos
indivíduos que se encontram vinculados à UAMA, são as estratégias que mais
trazem significados para todos os que participam desse processo. Realizar
atividades em grupo, por exemplo, onde a equipe sugere, acata sugestões e media
temáticas de interesse dos participantes, proporciona espaço de interação,
proposição e desenvolvimento da autonomia, onde os presentes identificam seus
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pares e com isso constroem e fortalecem seus vínculos, com base no respeito mútuo
e na cooperação.
A medida de Prestação de Serviços à Comunidade difere da medida de
Liberdade Assistida principalmente na sua brevidade, podendo ser cumprida pelo
prazo de 01 a 06 meses, conforme sentença, por até 08 (oito) horas semanais.
Geralmente no Distrito Federal, os adolescentes comparecem 02 (dois) períodos por
semana nas instituições que firmaram Termo de Cooperação Técnica com a
SECRIANÇA, para cumprirem a medida. A equipe da UAMA fica responsável por
acolher o adolescente e sua família, da mesma forma que acolhe os casos de
Liberdade

Assistida,

observando

as

demandas

por

saúde,

escolarização,

profissionalização e as que se fizerem presentes e realizando os devidos
encaminhamentos. Passada a acolhida é verificada a existência de vagas nas
instituições. Havendo vaga, os adolescentes são recebidos pelo orientador
socioeducativo, momento que pode acontecer em grupo ou individualmente38 e são
passados os esclarecimentos sobre as normas de trabalho da instituição e sobre
qual será o papel do socioeducando no estabelecimento. A equipe da UAMA deve
estar em constante contato com o orientador socioeducativo, com o adolescente e
família para acompanhar o cumprimento da medida.
Finalizado o processo, tanto da medida de LA quanto da PSC, é elaborado o
relatório avaliativo considerando os aspectos do PIA. O parecer dos especialistas
pode ser tanto no sentido de liberar o adolescente quanto solicitar uma advertência
em juízo ou a continuidade por mais tempo vinculado à UAMA. Nos casos de
descumprimento ou não localização do paradeiro do adolescente, também é
encaminhado relatório informativo ou avaliativo ao judiciário para dar conhecimento
e solicitar providências, seja a informação do novo endereço, seja a regressão da
medida ou o que se fizer necessário.

38

Há instituições que realizam o acompanhamento por grupos de adolescentes enquanto outras
realizam o acompanhamento individualmente, não sendo necessário formar grupos para que se dê o
início do cumprimento da medida de PSC.
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4.2 Da Medida Socioeducativa em Semiliberdade
A medida socioeducativa de semiliberdade que está prevista no art. 120 do
ECA, não comporta prazo determinado, devendo ser revista no máximo a cada seis
meses, sendo que sua duração não deverá ultrapassar três anos. Ela pode ser
aplicada como medida inicial (quando o adolescente é sentenciado a esta medida de
forma direta pelo ato infracional cometido), ou como medida de transição para o
meio aberto, no caso de adolescentes que recebem progressão da medida
socioeducativa de internação, visando um processo de reinserção gradativo ao
convívio comunitário e familiar.
É importante pontuar que a medida socioeducativa de semiliberdade
encontra-se entre a liberdade de ir e vir do adolescente, existente na medida de
meio aberto, e a privação de liberdade vivenciada na medida de internação. Na
semiliberdade ocorre a chamada restrição de liberdade (e não a total privação dela),
onde o adolescente deve permanecer por um período na Unidade de Semiliberdade,
convivendo com os demais socioeducandos e servidores, sem ter sua liberdade
coibida por algemas ou grades, vivenciando atividades externas à Unidade, como
escola, cursos, etc. Em muitas dessas atividades externas, o socioeducando tem a
liberdade de ir sozinho, devendo, entretanto, cumprir horários de chegada aos
estabelecimentos externos e retorno à Unidade de Semiliberdade, que devem ser
rigorosamente monitorados tanto pela equipe socioeducativa da Unidade, quanto
pelos parceiros externos onde os adolescentes executam tais atividades.
O SINASE estabelece para a medida socioeducativa de semiliberdade, a
obrigatoriedade da escolarização e atividades profissionalizantes, onde devem ser
utilizados recursos da própria comunidade. Além disso, a política de execução desta
medida socioeducativa deve priorizar a construção de parcerias com a rede de
saúde, educação, cultura, esporte e lazer, da comunidade, favorecendo a
ressocialização.
Essa restrição de liberdade, que permite e pressupõe uma liberdade
monitorada, consiste num dos pontos fundamentais e específicos desta medida
socioeducativa, pois é através da forma como o/a adolescente irá lidar com esse
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percentual de liberdade, que surgirão os subsídios para a avaliação do cumprimento
de sua medida socioeducativa. Ajudar a desenvolver a responsabilidade no
socioeducando, para que ele saiba usufruir de sua liberdade, é uma das principais
metas do trabalho socioeducativo na medida de semiliberdade: desenvolver a
autonomia com responsabilidade.
Outro ponto importante desta medida socioeducativa, que constitui uma
especificidade da mesma, é o fato dos adolescentes conviverem num mesmo
espaço comum com os outros socioeducandos e servidores. Das cinco Unidades de
Semiliberdade em funcionamento hoje no Distrito Federal, quatro funcionam em
casas residenciais comuns, alugadas na comunidade, onde o convívio no cotidiano
do cumprimento da medida socioeducativa, é estreito e contínuo (como preconiza o
SINASE). Assim, em cada quarto da casa dormem em média seis adolescentes e
todos podem usufruir das áreas comuns (sala, banheiro, área de serviço, etc.). Isso
permite uma excelente oportunidade para que a equipe socioeducativa trabalhe com
os adolescentes conceitos como: liberdade, respeito pelo direito do próximo,
educação, organização, limpeza, disciplina, entre outros. O trabalho socioeducativo
deve ser realizado para desenvolver no adolescente, através do convívio
harmonioso com os demais, respeitando-se normas, rotinas e regras de convivência,
uma autonomia onde o gozo da liberdade se dá mediado pela responsabilidade.
A família do socioeducando também faz parte do trabalho a ser desenvolvido
pela equipe socioeducativa, pois sem o engajamento do núcleo familiar, a medida
socioeducativa perde força e propósito. Uma das metas é estimular a participação e
o envolvimento dos familiares no processo socioeducativo do adolescente,
favorecendo a adesão no cumprimento da medida. Além disso, a família deve ser
auxiliada a superar dificuldades, fortalecer os vínculos e definir papéis, de forma a
estar estável o suficiente para ofertar ao adolescente o suporte necessário não só
para o cumprimento da medida socioeducativa, mas também ao término da mesma,
inibindo a reincidência infracional.
O convívio familiar, preconizado pelo SINASE, é garantido quando o/a
socioeducando é liberado pela equipe socioeducativa para retornar à sua residência
e permanecer com sua família por tempo determinado, devendo retornar à Unidade
após esse período. Isso geralmente ocorre aos finais de semana, se o/adolescente
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tiver demonstrado um bom rendimento no cumprimento da medida socioeducativa
durante a semana. Entretanto, apesar de no DF ter se convencionado que o período
de liberação dos adolescentes para o convívio familiar seria feito aos finais de
semana, não existe nenhuma Lei que disponha sobre essa regulamentação. Nesse
sentido, podemos citar apenas, a Resolução nº 47, de 06/12/1996, do CONANDA,
que diz em seu Art. 1º, que o regime de semiliberdade, como medida socioeducativa
autônoma, deve ser executado de forma a ocupar o adolescente em atividades
educativas no período diurno, e encaminhado ao convívio familiar no período
noturno, sempre que possível.
A liberação do socioeducando para o convívio familiar durante alguns
períodos (períodos estes que devem ser avaliados pela equipe socioeducativa)
suscita um ponto importante que deve ser problematizado e discutido por toda a
comunidade socioeducativa: o uso da concessão de benefícios como enaltecimento
do bom rendimento do adolescente no cumprimento da medida socioeducativa e,
por conseguinte, o uso de técnicas estimuladoras em detrimento das meramente
coercitivas na socioeducação de maneira geral. No que diz respeito ao âmbito da
semiliberdade, essa mudança paradigmática se faz crucial, visto que a fuga de
socioeducandos da medida é um dado que ainda precisa ser problematizado,
contextualizado, melhor entendido e trabalhado. Nesse sentido, esse aspecto será
novamente abordado no tópico seguinte deste Plano Decenal, a saber, o diagnóstico
da Medida Socioeducativa de Semiliberdade.
Ao contrário da possibilidade de aplicação de ações coercitivas presentes na
medida socioeducativa de internação, onde existem "quartos" com grades,
exclusivos para os socioeducandos que cometem alguma falta grave no
cumprimento da medida; na Unidade de Semiliberdade, onde o socioeducando não
é privado de sua liberdade e não existem algemas ou grades, o desafio
socioeducativo se faz mais presente. Como punir um socioeducando que infringe
alguma regra no cumprimento da medida socioeducativa? Devemos punir
coercitivamente? Essa é a proposta socioeducativa lançada pelo SINASE? Dispor
de um leque de alternativas estimuladoras do rendimento do socioeducando não
seria mais eficaz para o contexto da semiliberdade do que o uso de técnicas
coercitivas? Essas são questões que precisam ser mais bem discutidas por toda a
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comunidade socioeducativa para que a prática cotidiana da execução das medidas
se dê de forma mais produtiva.
Na atual conjuntura do DF, as equipes das Unidades de Semiliberdade vêm,
gradativamente, em trabalho articulado junto a Vara de Execução de Medidas
Socioeducativas, Promotoria e Defensoria, discutindo tais aspectos conceituais
desta medida socioeducativa. Até o presente momento, importantes documentos
norteadores da prática socioeducativa no âmbito da semiliberdade, já foram
produzidos

e

implementados:

Regulamento

Operacional das Unidades de

Semiliberdade; Projeto Político Pedagógico; Instrumentais do Plano Individual de
Atendimento, dos Relatórios Avaliativos, Circunstanciados e de Evasão; bem como
Termo de Responsabilidade do Socioeducando e Termo de Responsabilidade do
Responsável pelo Socioeducando.
Atualmente o DF conta com cinco Unidades de Semiliberdade em efetivo
funcionamento, onde quatro delas são destinadas a adolescentes do sexo masculino
(localizadas nas regiões administrativas de Taguatinga, Recanto das Emas, Gama e
Santa Maria), e uma específica para adolescentes do sexo feminino (localizada na
região administrativa do Guará). Além destas, existe ainda a previsão de abertura de
mais duas Unidades que serão destinadas ao atendimento de adolescentes do sexo
masculino (uma na RA da Ceilândia e outra em Sobradinho).
Vale salientar que as Unidades de Semiliberdade que atendem ao público
masculino, adotam a estratégia de separação dos adolescentes por faixa etária.
Assim, os jovens de 18 a 21 anos são vinculados a Unidade de Taguatinga, os
adolescentes de 17 anos (em maior número no sistema) são vinculados as Unidades
do Recanto das Emas e Gama, e os adolescentes de 12 a 16 anos são vinculados a
Unidade de Santa Maria. Essa estratégia permitiu maior adequação do trabalho
socioeducativo à faixa etária dos adolescentes, com maior enfoque nas áreas mais
importantes (trabalho e profissionalização no caso dos adolescentes mais velhos e
atividades de lazer, cultura e esporte, no caso dos mais novos).
Em relação à rede de serviços de competência de outras Secretarias de
Estados, mas pertencente ao quadro de direitos dos socioeducandos, como saúde,
esporte, cultura, lazer, educação, profissionalização e assistência religiosa, no
âmbito da medida de semiliberdade, esses serviços precisam ser garantidos
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partindo-se do princípio da incompletude institucional. Assim, as equipes das
unidades de semiliberdade buscam na rede externa, através de recursos existentes
na própria comunidade, a inserção dos adolescentes na rede de usuários desses
serviços. É importante ressaltar que, devido à precariedade da maioria dos serviços
públicos

oferecidos

pelo

Estado,

no

cotidiano

da

execução

da

medida

socioeducativa, são muitos os desafios a serem enfrentados na tentativa da garantia
de direitos dos adolescentes. Sobre as dificuldades enfrentadas, mais sobre o
assunto será exposto no tópico seguinte deste Plano Decenal.
No caso da saúde, os socioeducandos são encaminhados aos serviços
oferecidos pelos hospitais regionais e centros de saúde próximos das unidades onde
cumprem a medida socioeducativa. Dependendo da disponibilidade dos familiares,
os responsáveis também são estimulados a acompanharem os adolescentes nas
consultas e encaminhamentos, para que haja um fortalecimento dos vínculos
familiares.
No que tange a educação, os socioeducandos são matriculados e frequentam
as aulas da rede pública de ensino.
Em relação à profissionalização, são inseridos em cursos profissionalizantes
mediante a oferta e o interesse individual de cada um.
No âmbito da prática esportiva, a maior parceria das unidades de
semiliberdade é com as Vilas Olímpicas existentes na comunidade.
No que se refere à cultura, a equipe das unidades busca organizar passeios a
museus, centros culturais, exposições, cinemas, etc.
No que tange ao direito à assistência religiosa, parcerias com entidades
religiosas de diferentes segmentos são estabelecidas e, tanto grupos de voluntários
visitam as unidades, quanto os próprios socioeducandos são estimulados a
frequentarem os espaços de exercício de crença que estejam em sincronia com sua
inclinação religiosa pessoal.
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ATENDIMENTO INICIAL
a)

Unidade de Atendimento Inicial
Para o adolescente que ingressa no sistema socioeducativo distrital é

disponibilizado um atendimento inicial que visa atendê– lo em sua integralidade;
Este serviço é executado pela UAI, que reúne, no mesmo espaço físico, o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios; o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios; a Defensoria Pública do Distrito Federal; e as Secretarias de Estado de
Saúde, de Educação, de Segurança Pública e de Assistência Social; com objetivo de
prestar atendimento imediato, eficaz, eficiente, humanizado e educativo ao(a)
adolescente apreendido(a) em flagrante, a quem se atribua autoria de ato
infracional40.
A UAI encontra-se em funcionamento desde 28 de fevereiro de 2013, estando
localizada no SAAN. Esta Unidade obedece ao disposto no art. 88, inciso V, do
Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 4º, inciso VII, da Lei 12.594/12 que
prevê o atendimento inicial ao(a) adolescente autor de ato infracional. Sua
capacidade estrutural comporta o atendimento a 28 adolescentes ao dia, atendendo
tanto adolescentes do gênero masculino quanto feminino, alcançando em média o
acolhimento de 500 adolescentes ao mês.
b)

Central de Vagas
Em conjunto com a criação do NAI, o Poder Executivo do Distrito Federal

criou a Central de Vagas – CV do Sistema Socioeducativo, inicialmente como uma
gerência da UAI, posteriormente como um órgão diretamente subordinado à
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo.
Por meio da Portaria Conjunta nº 001/2013 do TJDFT, os Juízes das Varas
Especializadas em atendimento a adolescentes envolvidos com o cometimento de
40

Dados obtidos no site da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude. Disponível em: <http://www.crianca.df.gov.br/component/content/article/319.html> Acesso
em 05 de junho de 2015 às 14h49min.
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atos infracionais, delegaram ao Poder Executivo, por meio da Central de Vagas, a
competência para vincular todos os adolescentes em cumprimento de medida em
meio fechado, além de autorizar as transferências dos mesmos entre as Unidades
de Internação.
Assim, a CV se tornou responsável por gerenciar todas as vagas do Sistema
Socioeducativo – prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação – realizando vinculações imediatas e transferências entre
as Unidades do DF e de outros Estados da federação41.
Nesse aspecto, em atenção à legislação atual vigente, foram criados perfis de
atendimento para cada Unidade de Atendimento no SSE/DF visando a
especialização

do

atendimento

socioeducativo.

Assim,

atualmente

há

um

atendimento por fases, considerando a Unidade de Atendimento Inicial, Unidade de
Internação Provisória, Unidade de Internação Estrita e a Unidade de Saídas
Sistemáticas.
Foi implementada também a especialização no atendimento das Unidades de
Internação e Semiliberdade, considerando a divisão por critérios de sexo, idade e
proximidade de residência, conforme quadro abaixo:

Tabela 1 – Especialização das Unidades de Internação e Semiliberdade
Sexo /Idade

Unidade de Internação

Unidade de Semiliberdade

Feminina

UISM

UASFG

Masculina (Maiores)

UNIRE/UIBRA

UAST

Masculina (Menores)

UIP/UISM/UISS

UASG/UASSM/USRE

Considerando o contexto em que o trabalho da CV foi desenvolvido, a equipe
passou a ser responsável pela articulação com o Sistema de Justiça em relação ao
acompanhamento da medida socioeducativa imposta, com vistas a dar brevidade à
execução da medida.

41

Portaria Conjunta 001/2013 – TJDFT
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Nesse sentido, como resultado da articulação da CV e a VEMSE, atualmente
são realizadas audiências dentro das Unidades de Internação, visando à reavaliação
periódica da medida socioeducativa, conforme preconiza a legislação42.
Em relação às medidas cumpridas no regime de Semiliberdade ou LA /PSC
há articulação permanente com o Sistema de Justiça no sentido de dar brevidade ao
cumprimento da medida imposta e, consequentemente, a desvinculação desta.
Atualmente, mesmo que não esteja dentro do ideal proposto, o efetivo das
Unidades está relativamente equilibrado, principalmente quando comparado com o
passado recente do Sistema Socioeducativo.
Neste sentido, para a vinculação de cada adolescente no SSE/DF é realizado
um estudo pela equipe da CV, atendendo aos perfis previamente estabelecidos para
cada Unidade de Internação e Semiliberdade. Em conjunto com a vinculação, há a
busca diária em manter o equilíbrio do efetivo das Unidades do SSE/DF, com
intervenção

imediata

quando

levantada

a

necessidade

de

realização

de

transferências de adolescentes.
Em 2014 a Secretaria de Estado da Criança ratificou mais uma vez, a
relevância da Central de Vagas para o Sistema Socioeducativo, quando publicou no
DODF nº 123 de 13 de junho de 2014, a Portaria nº 233, de 11 de junho de 2014.
Nesta Portaria, estabeleceu como parte integrante do NAI a CV, além de
estabelecer as atribuições das Gerências que a compõe.
Por fim, foi publicada a Portaria de n° 105 de 27 de maio de 2015, através da
atual Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito
Federal, que instituiu o serviço de segurança, transporte e acompanhamento de
adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação a
fim de garantir de forma mais segura e protetiva os deslocamentos e atendimentos
para os socioeducandos e servidores.
42

Arts. 42 e 43 da Lei n.º 12.594/2012.
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A Portaria de n° 114 de 22 de junho de 2015 que retifica a Portaria de n° 105
de 27 de maio de 2015, vincula o Serviço de segurança, transporte, e
acompanhamento externo à CV.
As Gerências que compõem à CV são:
a)

Gerência de Vinculação

Essa Gerência tem como principal objetivo, gerenciar as vagas disponíveis
para cumprimento de medida de internação provisória, bem como as medidas
socioeducativas de Internação, Semiliberdade e Internação–sanção, além de
administrar a distribuição de adolescentes a serem atendidos em meio aberto entre
as Unidades destinadas para tal fim no Distrito Federal.
Outro foco da Gerência de Vinculação refere-se ao acompanhamento dos
adolescentes que foram encaminhados para audiências nas Varas da Infância e
Juventude e Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, a fim de colher as
informações e perfil dos adolescentes em cumprimento da Internação Provisória, em
parceria com as Unidades de Atendimento, visando programar a vinculação do
jovem à medida socioeducativa possivelmente imposta pelo Poder Judiciário.
b)

Gerência de Acompanhamento

Ela determina, quando necessário, a transferência dos adolescentes em
cumprimento de internação provisória, bem como das medidas socioeducativas de
Internação, Semiliberdade, Internação– sanção e medidas cumpridas em meio
aberto, entre as unidades destinadas para cada fim no Distrito Federal.
A implementação da Gerência de Acompanhamento, possibilitou maior
articulação com o sistema de justiça, realizando, inclusive, o recambiamento de
adolescentes para Comarcas de outras Unidades da Federação, além de articular
com o sistema de justiça a brevidade das medidas socioeducativas impostas, com o
intuito de evitar o cumprimento de medidas desproporcionais.
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c)

Gerência do SIPIA/SINASE

O Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA é um
sistema nacional de registro e tratamento de informação sobre a promoção e defesa
dos direitos fundamentais e proteção especial preconizados no Estatuto da Criança
e do Adolescente que subsidia a adoção de decisões governamentais sobre políticas
para crianças e adolescentes, garantindo– lhes acesso à cidadania e, certamente,
agrega valor e facilita o processo de gestão da informação junto às unidades de
atendimento socioeducativo no país.
O SIPIA é administrado pelo governo federal, por intermédio da SDH.
Diante disso, o SIPIA é uma ferramenta de gestão que tem sido utilizado pelo
SSE/DF43. O referido sistema é integrado, nos permitindo ter acesso simultâneo de
todas as informações sobre os atendimentos realizados e, caso haja modificação de
unidade, ou retorno do adolescente para outra medida, todas as informações sobre
os adolescentes estão preservadas, munindo assim as equipes de atendimento de
informações sobre o socioeducando, facilitando o trabalho a ser desenvolvido pela
equipe para com o adolescente. Ainda, o SIPIA nos permite retirar dados estatísticos
e relatórios referentes ao SSE/DF.
A implementação desse sistema se iniciou no ano de 2012 com articulações
realizadas junto as Unidades de Atendimento em Meio Aberto. Em maio de 2013, as
Unidades de Atendimento em Meio Aberto começaram a ser capacitadas para
utilizarem o sistema. Em dezembro de 2013, a UAI também foi treinada para usar o
SIPIA.
No final do ano de 2013, todas as 15 (quinze) Unidades de Atendimento em
Meio Aberto e a UAI já utilizavam o SIPIA como o sistema de registro de
informações sobre os atendimentos socioeducativos.

43

Portaria n° 121/2014 – Secretaria de Estado da Criança/GDF.

77

77

Assim, paralelamente a essa implementação do SIPIA, entendeu-se que a
Assim,
Assim,paralelamente
paralelamenteaaessa
essaimplementação
implementaçãodo
doSIPIA,
SIPIA,entendeu-se
entendeu-seque
queaa
gestão desse sistema de informação se adequava às competências da Central de
gestão
gestãodesse
dessesistema
sistemade
deinformação
informaçãose
seadequava
adequavaàs
àscompetências
competênciasda
daCentral
Centralde
de
Vagas, tendo em vista que toda entrada, movimentação e saída dos adolescentes
Vagas,
Vagas,tendo
tendoem
emvista
vistaque
quetoda
todaentrada,
entrada,movimentação
movimentaçãoeesaída
saídados
dosadolescentes
adolescentes
do SSE/DF passam por esta equipe, tendo este setor acesso as informações
do
do SSE/DF
SSE/DF passam
passam por
por esta
esta equipe,
equipe, tendo
tendo este
este setor
setor acesso
acesso as
as informações
informações
pessoais e judiciais dos socioeducandos. Logo, em abril/2014 foi criada a Gerência
pessoais
pessoaiseejudiciais
judiciaisdos
dossocioeducandos.
socioeducandos.Logo,
Logo,em
emabril/2014
abril/2014foi
foicriada
criadaaaGerência
Gerência
.
do SIPIA dentro da estrutura orgânica da CV44
4444
..
do
doSIPIA
SIPIAdentro
dentroda
daestrutura
estruturaorgânica
orgânicada
daCV
CV
No decorrer deste ano foi finalizado o processo de implementação no meio
No
Nodecorrer
decorrerdeste
desteano
anofoi
foifinalizado
finalizadoooprocesso
processode
deimplementação
implementaçãono
nomeio
meio
aberto e na UAI, e iniciou-se o processo de implementação nas Unidades de
aberto
aberto ee na
na UAI,
UAI, ee iniciou-se
iniciou-se oo processo
processo de
de implementação
implementação nas
nas Unidades
Unidades de
de
Semiliberdade e Internação Provisória, sendo que, atualmente, todas as Unidades
Semiliberdade
SemiliberdadeeeInternação
InternaçãoProvisória,
Provisória,sendo
sendoque,
que,atualmente,
atualmente,todas
todasas
asUnidades
Unidades
de Semiliberdade foram capacitadas e utilizam o sistema. As Unidades de
de
de Semiliberdade
Semiliberdade foram
foram capacitadas
capacitadas ee utilizam
utilizam oo sistema.
sistema. As
As Unidades
Unidades de
de
Internação Provisória foram treinadas, sendo que a Unidade de Internação
Internação
Internação Provisória
Provisória foram
foram treinadas,
treinadas, sendo
sendo que
que aa Unidade
Unidade de
de Internação
Internação
Provisória de São Sebastião – UIPSS já utiliza o sistema.
Provisória
Provisóriade
deSão
SãoSebastião
Sebastião––UIPSS
UIPSSjájáutiliza
utilizaoosistema.
sistema.
Por fim, em novembro de 2014 os servidores da UNIRE foram capacitados
Por
Porfim,
fim,em
emnovembro
novembrode
de2014
2014os
osservidores
servidoresda
daUNIRE
UNIREforam
foramcapacitados
capacitados
para a utilização do sistema, sendo que atualmente a referida Unidade já o utiliza.
para
paraaautilização
utilizaçãodo
dosistema,
sistema,sendo
sendoque
queatualmente
atualmenteaareferida
referidaUnidade
Unidadejájáooutiliza.
utiliza.
Segue quadro com a situação atual da implementação do SIPIA no SSE/DF:
Segue
Seguequadro
quadrocom
comaasituação
situaçãoatual
atualda
daimplementação
implementaçãodo
doSIPIA
SIPIAno
noSSE/DF:
SSE/DF:
Tabela 2 - Implementação do SIPIA no SSE/DF
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GAO que passou a ser operacionalizado em uma base centralizada, onde os
Atendentes de Reintegração Socioeducativo – ATRS se deslocavam até as
unidades para fazer o acompanhamento dos adolescentes às diversas demandas:
judiciais, saúde, administrativas, transferências e outras que surgissem. No Grupo
havia uma Gerência que era responsável pela área administrativa, patrimônio,
controle dos veículos, recursos humanos e agendamentos dos acompanhamentos.
O GAO foi extinto no dia 14/01/2015, conforme DODF nº 11 de 14 de janeiro
de 2015, e retomou a idéia inicial, ou seja, passou a funcionar de forma
descentralizada,

operando

em

cada

Unidade

do

Sistema

Socioeducativo

(internação, UAI), ficando a cargo de cada Unidade receber os agendamentos dos
acompanhamentos e repassar aos ATRS do GAO que foram realocados dentro das
Unidades. Posteriormente, foi instituído pela Secretária de Políticas da Criança,
Adolescente e Juventude através da Portaria nº 09 de 20 de janeiro de 2015 (DODF
nº 39 de 25 de fevereiro de 2015) o Grupo de Trabalho para discutir a viabilidade e
elaborar normas para o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa de internação em transportes externos.

O Grupo de

Trabalho concluiu pela viabilidade de uma estrutura centralizada para a realização
de acompanhamentos externos do sistema Socioeducativo. Contudo, com a portaria
n° 105 de 27 de maio de 2015, através da atual Secretaria de Estado de Políticas
para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, instituiu-se o Serviço
de segurança, transporte e acompanhamento de adolescentes e jovens em
cumprimento de medida socioeducativa de internação a fim de garantir de forma
mais segura e protetiva os deslocamentos e atendimentos para os socioeducandos
e servidores.
Atualmente o Serviço de segurança, transporte e acompanhamento externo
de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de Internação
tem em sua integralidade 67 ATRS separados em quatro equipes cada uma com um
chefe de plantão sob a gestão de uma Gerência, lotados e vinculados à CV da
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e subordinados ao Coordenador da CV.
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As equipes realizam suas atividades de maneira centralizada, mantendo uma
base operacional com efetivo proporcional ao número de deslocamentos e
adolescentes e jovens transportados.
O Serviço de segurança, transporte e acompanhamento externo abrangerá:
Atendimentos judiciais; oitivas em delegacias, Ministério Público e corregedorias;
Transferência entre Unidades de Internação; transferências entre Unidades
provisórias e Unidades de Internação, Semiliberdades, Unidades de acolhimentos e
abrigos

conforme

decisão

judicial;

Recambiamentos

interestaduais;

acompanhamentos externos de saúde e deslocamentos a Centros de atenção
psicossocial.
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SANTA MARIA

x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO3529,6Ï5,$ DE SÃO SEBASTIÃO
Dada a apreensão do adolescente, ele é apresentado para a autoridade

judiciária competente e, se houver indícios suficientes de autoria, materialidade e
demonstrada a necessidade imperiosa da medida socioeducativa, será estipulada ao
adolescente medida socioeducativa de internação provisória conforme dispositivo no
artigo 108 do ECA.
Caso o adolescente seja do gênero masculino, será encaminhado para a
Unidade de Internação Provisória de São Sebastião e caso seja do gênero feminino
será encaminhada para a Unidade de Internação de Santa Maria.
Destaca-se que nesse aspecto há uma lacuna na política de atendimento ao
adolescente que diz respeito à própria questão de gênero, uma vez que para os
adolescentes do gênero masculino há previsão de um serviço de atendimento que
respeite a sua faixa– etária, o gênero ao qual se identifica, e uma maior oferta de
possibilidade de cumprir a medida interposta em instituições próximas a sua
residência, conforme apontado abaixo:
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Figura 2 – Organização do processo de atendimento do Programa Socioeducativo
de Internação do DF para adolescentes do gênero masculino com 18 anos
incompletos.

UIP
UAI/NAI

UIPSS

UISS

UNISS

UISM
Análoga disposição ocorre quando o adolescente completa 18 anos de idade
e/ou deve retornar para dar continuidade no cumprimento de medida socioeducativa
de internação45, conforme figura abaixo.
Figura 3 – Organização do processo de atendimento do Programa Socioeducativo
de Internação do DF para adolescentes do gênero masculino entre 18 anos de idade
completo e 21 anos de idade.

UAI/NAI

UIPSS

UNIRE
UIBRA

UNISS

A mesma realidade não se aplica com relação à oferta do atendimento
socioeducativo que respeite o gênero feminino46, uma vez que as adolescentes
45

Estes casos se referem principalmente aos adolescentes que evadiram do cumprimento de suas
medidas e retornaram por Mandato de Busca e Apreensão – MBA.
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possuem exclusivamente a UISM para atendê-las tanto na modalidade de internação
provisória, estrita quanto no usufruto de saídas sistemáticas, ressaltando a
tendência de a cultura socioeducativa ter se desenvolvido em uma lógica a partir do
prisma do gênero masculino.
Figura 4 – Organização do processo de atendimento do Programa Socioeducativo
de Internação do DF para o gênero feminino com faixa– etária de 12 anos completos
a 21 anos incompletos.

UAI/NAI

UISM

INTERNAÇÃO SANÇÃO E INTERNAÇÃO ESTRITA
x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE BRAZLÂNDIA

x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE PLANALTINA

x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SANTA MARIA

x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO

x

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS
As Unidades de Internação no DF estão organizadas por faixa– etária.

Sendo assim, há três unidades para atendimento a adolescentes em cumprimento
de MSE de internação estrita e sanção de até 18 anos incompletos – UIP, UISM e
UISS -sendo a UISM uma Unidade de Internação diferenciada já que atende tanto o
público masculino e feminino, e duas Unidades destinadas a jovens entre 18 anos
de idade completos e 21 anos incompletos, sendo elas a UIBRA e UNIRE.

46

Ressalta-se aqui a importância da publicação da Portaria nº 12 de 27 de janeiro de 2015 a qual
dispõe sobre o registro do Nome Social de travestis e transexuais em documentos de atendimento
nas Unidades da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do
Distrito Federal.
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Acerca dos serviços prestados nos ambientes socioeducativos de internação
sanção e estrita, parte dos serviços públicos comunitários encontra-se presente
nessas Unidades de atendimento. Isso se deve ao respeito pela incompletude
institucional, sendo esta apontada como um princípio do SINASE parâmetro:
[...] um princípio fundamental norteador de todo o direito da adolescência
que deve permear a prática dos programas socioeducativos e da rede de
serviços. Demanda a efetiva participação dos sistemas e políticas de
educação, saúde, trabalho, previdência social, assistência social, cultura,
esporte, lazer, segurança pública, entre outras, para a efetivação da
proteção integral de que são destinatários todos adolescentes. (CONANDA,
p.31, 2006).

Assim sendo, as políticas que atendem as medidas socioeducativas não
podem estar isoladas das demais políticas públicas, revelando a importância e a
necessidade da intersetorialidade entre as Secretarias.
Ainda de acordo com o documento, os programas de execução de
atendimento socioeducativo deverão ser articulados com os demais serviços e
programas que visem atender os direitos dos adolescentes, logo, devem ser
promovidos serviços de saúde, defesa jurídica, trabalho, profissionalização,
escolarização, etc.
Ressalta-se que esta intersetorialidade demonstra o nível de compromisso
das Secretarias locais com o trabalho socioeducativo com o adolescente autor de
ato infracional tanto em nível de prevenção a essa ação, quanto em nível de
enfrentamento.
As Unidades de atendimento socioeducativo de internação apresentam-se
na atual estrutura administrativa conforme o Decreto nº 36.265, de 13 de janeiro de
201547, estas instituições possuem uma estrutura organizacional – administrativa
mínima para executar a proposta socioeducativa – podendo variar por Unidade a
existência de Gerências e Núcleos e suas respectivas nomenclaturas – possuindo,
de forma geral, cada uma o seguinte formato:
47

Disponível
em:
<http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2015/01_Janeiro/DODF%20N%C2%BA%2022%2029-012015%20-%20SUPLEMENTO/DODF%20N%C2%BA%2022%20-%20SUPLEMENTO.pdf>.
Acesso
em 05 jun. de 2015.
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Figura 5 – Organização administrativa das Unidades de Internação48.48
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administrativas a fim de assegurar a qualidade no apoio às ações socioeducativas
A GEAD
garante
a correta
e adequada
das atividades
administrativas
a fim
de assegurar
a qualidade
no apoiorealização
às ações socioeducativas
realizadas através da Gerência de Segurança, Proteção, Disciplina e Cuidados,
administrativas
a fimdadeGerência
assegurar
qualidade noProteção,
apoio às Disciplina
ações socioeducativas
realizadas através
dea Segurança,
e Cuidados,
Gerência Sociopsicopedagógica, Gerência de Saúde e seus respectivos núcleos,
realizadas
através da Gerência de
Segurança,
Proteção,
Disciplina
e Cuidados,
Gerência Sociopsicopedagógica,
Gerência
de Saúde
e seus
respectivos
núcleos,
bem como a Direção da Unidade de Internação.
Gerência
Gerência
de Saúde e seus respectivos núcleos,
bem comoSociopsicopedagógica,
a Direção da Unidade de
Internação.
a)

bem como a Direção da Unidade de Internação.
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Ressalta-se que essa estrutura aplica-se de forma análoga tanto para a Unidade de internação
Ressalta-se que essa estrutura aplica-se de forma análoga tanto para a Unidade de internação
provisória, quanto aquelas que desempenham o acompanhamento da internação sanção e estrita e a
provisória,
quanto aquelas que desempenham o acompanhamento da internação sanção e estrita e a
48
Unidade
de Saída
Sistemática.
Ressalta-se
que
essa estrutura aplica-se de forma análoga tanto para a Unidade de internação
Unidade de Saída Sistemática.
*provisória,
A Gerência
Sociopsicopedagógica
é apresentada
em outras Unidades
com variação
suae a
quanto
aquelas que desempenham
o acompanhamento
da internação
sanção e em
estrita
* A Gerência Sociopsicopedagógica é apresentada em outras Unidades com variação em sua
nomenclatura,
podendo
ser ainda denominada como Gerência Socioeducativa (UAI, UNISS e UIP) ou
Unidade de Saída
Sistemática.
nomenclatura, podendo ser ainda denominada como Gerência Socioeducativa (UAI, UNISS e UIP) ou
Gerência
Sociopsicossocial
(UNIRE), é apresentada em outras Unidades com variação em sua
* A Gerência
Sociopsicopedagógica
Gerência Sociopsicossocial (UNIRE),
**
A Gerência Pedagógica
apenas
na UNISS.
nomenclatura,
podendo ser
aindaencontra-se
denominadapresente
como Gerência
Socioeducativa (UAI, UNISS e UIP) ou
** A Gerência Pedagógica apenas encontra-se presente na UNISS.
Gerência Sociopsicossocial (UNIRE),
** A Gerência Pedagógica apenas encontra-se presente na UNISS.
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Dentro de suas atribuições a GEAD providencia o necessário suporte no que
Dentro de suas atribuições a GEAD providencia o necessário suporte no que
diz respeito aos serviços de alimentação, transporte, patrimônio, recursos humanos,
diz respeito aos serviços de alimentação, transporte, patrimônio, recursos humanos,
informática, regularização de documentação dos socioeducandos, fornecimento de
informática, regularização de documentação dos socioeducandos, fornecimento de
materiais, manutenção, conservação e limpeza da Unidade, sempre buscando
materiais, manutenção, conservação e limpeza da Unidade, sempre buscando
melhores resultados, tendo em vista garantir a eficiência de seus Núcleos/Setores e
melhores resultados, tendo em vista garantir a eficiência de seus Núcleos/Setores e
da Unidade, atendendo da melhor forma às necessidades dos socioeducandos.
da Unidade, atendendo da melhor forma às necessidades dos socioeducandos.
Figura 6 – Organização da Gerência Administrativa – GEAD
Figura 6 – Organização da Gerência Administrativa – GEAD

GEAD
GEAD

b)
b)

Núcleo de
Manutenção
Núcleo de
Manutenção
Núcleo de
Documentação
Núcleo de
Documentação

GERÊNCIA DE SAÚDE – GESAU
GERÊNCIA DE SAÚDE – GESAU

A GESAU visa garantir o direito à saúde através de ações básicas de saúde
A GESAU visa garantir o direito à saúde através de ações básicas de saúde
individuais e coletivas, promovendo, prevenindo, reduzindo e/ou eliminando os
individuais e coletivas, promovendo, prevenindo, reduzindo e/ou eliminando os
riscos e agravos à saúde do socioeducando. Sendo assim, se caracteriza como a
riscos e agravos à saúde do socioeducando. Sendo assim, se caracteriza como a
primeira porta de entrada no Sistema Único de Saúde – SUS, se caracterizando
primeira porta de entrada no Sistema Único de Saúde – SUS, se caracterizando
como um Centro de Saúde/Unidade Básica.
como um Centro de Saúde/Unidade Básica.
A Atenção Básica à Saúde49 é desenvolvida pelas equipes de atenção básica
A Atenção Básica à Saúde49 é desenvolvida pelas equipes de atenção básica
realizando a atenção de uma população específica que está em um território
realizando a atenção de uma população específica que está em um território
definido. Assumem, portanto, a responsabilidade sanitária e o cuidado destas
definido. Assumem, portanto, a responsabilidade sanitária e o cuidado destas
pessoas, e trabalham considerando a dinamicidade existente no território em que
pessoas, e trabalham considerando a dinamicidade existente no território em que
vivem essas populações.
vivem essas populações.
49
49

Disponível em <http://dab.saude.gov.br/portaldab/dab.php>. Acesso em 05 de agosto de 2015.
Disponível em <http://dab.saude.gov.br/portaldab/dab.php>. Acesso em 05 de agosto de 2015.
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O atendimento por essa Gerência deve contemplar: avaliação biopsicossocial;
imunização, crescimento e desenvolvimento; saúde sexual e/ou saúde reprodutiva;
saúde bucal; saúde mental; promoção de hábitos saudáveis e prevenção de
doenças e agravos nas atividades mínimas. Sendo assim, cada unidade deve ter:
¾ Acolhimento;
¾ Consultas individuais aos adolescentes e seus familiares;
¾ Visitas domiciliares, quando necessárias, apoiada pela equipe de
especialistas;
¾ Ações de promoção à saúde e prevenção de agravos com
adolescentes;
¾ Atividades com adolescentes em grupo, como grupos temáticos,
grupos de adolescentes grávidas, grupos psicoeducativos que
envolvam sexualidade, drogas, projeto de vida e outros temas,
conforme necessidades em saúde dos adolescentes, juntamente com
as equipes sociopsicopedagógicas das unidades;
¾ Grupos de pais ou responsáveis, conforme necessidades em saúde
identificadas pela equipe de saúde, juntamente com as equipes
sociopsicopedagógicas das unidades;
¾ Atividades oferecidas de acordo com a formação específica dos
profissionais capacitados da equipe.
As equipes de atenção básica utilizam tecnologias de cuidado complexas e de
baixa densidade, ou seja, mais conhecimento e pouco equipamento.
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Figura 7 – Organização da Gerência de Saúde – GESAU
Núcleo de Enfermagem

GESAU
Núcleo de Promoção da
Saúde

c)

GERÊNCIA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO, DISCIPLINA E CUIDADOS –
GESEG
A GESEG é composta por um(a) Gerente e um(a) supervisor(a) técnico,

sendo de sua competência, coordenar os(as) servidores(as) sob sua chefia para
execução dos serviços com vistas à proteção integral dos adolescentes e/ou jovens
em cumprimento de MSE na Unidade de internação.
Esta gerência é a responsável por garantir a segurança, a integridade física,
moral e psicológica dos socioeducandos, funcionários e visitantes para promover a
confiabilidade e a estabilidade nas relações interpessoais e intersetoriais de
trabalho, além de viabilizar os meios de assegurar a execução das atividades
socioeducativas.
Cada uma das tarefas desempenhadas pela GESEG é constituída de uma
série de procedimentos que devem ser rigorosamente cumpridos e incorporados às
práticas cotidianas de forma plena e natural.
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Figura 8 – Organização da Gerência de Segurança, Proteção, Disciplina e Cuidados
– GESEG

GESEG

Núcleo de
Inteligência

d) GERÊNCIA SOCIOPSICOPEDAGÓGICA – GESPP

A GESPP é composta por um(a) Gerente, um(a) Assessor(a) e técnicos
administrativos. A GESPP conta para o desenvolvimento do seu trabalho com três
Núcleos, cada qual com uma chefia, conforme pode ser visto na figura abaixo:
Figura 9 – Organização da Gerência Sociopsicopedagógica – GSPP

Núcleo de Atividades
Socieoducativas

GSPP

Nucleo de Ensino

Núcleo de
Profissionalização

A Gerência tem como objetivo garantir atendimento socioeducativo de
qualidade ao adolescente ou jovem autor de ato infracional, pautando-se nas
diretrizes dos direitos constitucionais assegurados aos adolescente e jovem, com
absoluta prioridade, estipulado no ECA no sentido de assegurar acesso a
oportunidades e facilidades a fim de faculta-las o seu pleno desenvolvimento e ainda
considerando que, segundo o SINASE, este seguimento deve ser alvo de um
conjunto de ações socioeducativas que contribuam para sua formação, de forma que
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se torne um cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo e
com o contexto e sem reincidir na prática de atos infracionais.
Desta forma, a GESPP tem como valores e diretrizes o acesso de todos os
socioeducandos às atividades propostas, a gestão participativa, o trabalho
multidisciplinar e interdisciplinar e o caráter socioeducativo em prevalência ao
sancionatório, conforme prevê o SINASE.

Deve proporcionar ao socioeducando a construção de um projeto de vida
emancipador por meio das atividades, do acompanhamento e da convivência
sociofamiliar proporcionando ao socioeducando a formação, a participação, o
incentivo a cooperação e transdisciplinariedade, além da qualificação continuada.

O gerente SPP é responsável por: planejar, acompanhar e avaliar as
atividades dos núcleos de profissionalização e de atividades socioeducativas e de
forma transversal com a SEDF o núcleo de ensino; Deve elaborar o planejamento da
GESPP; Assessorar a direção da Unidade, com considerações de caráter técnico;
Avaliar o funcionamento das atividades da Unidade e sugerir, quando necessário
elementos visando a reformulação da organização, em articulação com os demais
setores; Acompanhar a dinâmica dos núcleos, no sentido de manter a coesão da
equipe e das ações sócio– psico– pedagogicas; Estar atento ao desenvolvimento e
aprimoramento das ações socioeducativas; Promover reuniões periódicas com os
núcleos e com os especialistas socioeducativos que executam o acompanhamento
sóciopsicopedagógico aos socioeducandos; Articular com as demais gerencias de
forma complementar e propositiva; Realizar estudos técnicos com os núcleos e
solicitá-los providencias para o bom andamento das atividades; Promover com a
SEDF a gestão do NUENS.
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a)

NUCLEO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS – NAS
O NAS encontra-se subordinado à GSPP e está voltado para o

acompanhamento das equipes de especialistas que atuam no atendimento aos
socioeducandos que cumprem medida socioeducativa na Unidade.
Nesse sentido, o Núcleo busca auxiliar na sistematização, organização,
agendamento e participação de atividades cotidianas que envolvem os especialistas
socioeducativos, coordenando reuniões, estudos de caso de caso, auxiliando na
interlocução com outros setores institucionais, entre outros.
b)

NÚCLEO DE ENSINO – NUENS
O NUENS é responsável pela oferta de escolarização dos adolescentes em

cumprimento de mediada socioeducativa de internação. Encontra-se voltado para,
junto com a Escola da Unidade de internação, acompanhar e auxiliar no trabalho dos
serviços educacionais disponíveis na instituição.
Sua gestão é de competência da SECRIANÇA junto com a SEDF visando, de
forma conjunta, colaborativa, integrada e complementar, atentando-se à realidade
das Unidades de Internação, ofertar os serviços de escolarização.
Sendo assim, o ensino é garantido nas unidades de internação por meio do
Termo de Cooperação Técnica nº 02/2013 entre a Secretaria de Estado de
Educação e a SECRIANÇA.
Neste documento foi formalizado as obrigações de cada secretaria, sendo as
principais obrigações da SECRIANÇA dispor de instalações físicas e o material
escolar individual dos socioeducandos. Já a SE/DF tem como incumbência a
disponibilização dos professores e o fornecimento dos materiais de expediente
escolar para a realização das aulas dentro das unidades de internação.
Atualmente a modalidade de ensino desenvolvida nas unidades é a do Ciclo
adotado pela SE/DF.
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Os núcleos de ensino são institucionalizados por meio de vinculação à
escolas públicas, objeto da Portaria Conjunta da SECRIANÇA e SE/DF nº 03/2014 e
a organização do trabalho pedagógico, ofertado nos Núcleos, está proposto no
documento Diretrizes Pedagógicas para a Escolarização na Socioeducação.
SEDF/2014.
c)

NUCLEO DE PROFISSIONALIZAÇÃO – NUPROF

O NUPROF visa planejar, coordenar, executar e avaliar, em acordo com a
GSPP, a oferta de formação profissionalizante diversificada e de qualidade,
respeitando o grau de conhecimento do socioeducando, além de propiciar
conhecimentos, habilidades e o desenvolvimento da cidadania e solidariedade nos
adolescentes por meio das oficinas disponíveis pela Unidade.
Sendo assim, elabora junto com os instrutores dos cursos, os planos de aula;
realiza o acompanhamento, junto com os pedagogos, do desenvolvimento das
atividades profissionalizantes, controlando a frequência dos socioeducandos nos
cursos profissionalizantes; realizando as coordenações pedagógicas junto com os
instrutores e equipe pedagógica; e executando outras atividades que lhe forem
atribuídas na sua área de atuação.

SAÍDA SISTEMÁTICA

9 UNIDADE DE SAÍDA SISTEMÁTICA
Inaugurada em 10 de dezembro de 2013 encontra-se localizada na Região
Administrativa do Recanto das Emas, em área contígua à UNIRE. Seu trabalho visa
implementar uma proposta pioneira de atendimento a adolescentes que se
encontram em processo de finalização de sua medida socioeducativa de internação
originários de outras Unidades do Distrito Federal.
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Nesse sentido, objetiva contribuir com seu processo de reinserção
sociocomunitária e de promoção de sua autonomia enquanto sujeito político e
cidadão, tendo como referencial teórico para a sua prática o apregoado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente e os valores e princípios adotados pelo
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Estabelece-se fisicamente em terreno ocupado antes pelo CRESEM e, para
o devido desempenho de suas atividades, sua estrutura edificada recebeu reformas
e foi adaptada às necessidades para a execução dos objetivos socioeducativos
desta proposta de Unidade.
A estrutura da UNISS é composta por quatro Casas de Convivência e possui
capacidade máxima para 80 socioeducandos do gênero masculino, em quartos que
podem alojar de dois a quatro adolescentes. Todas as Casas possuem refeitório
comunitário e a Unidade também conta com uma escola e um espaço multiuso para
a

realização

de

diversas

atividades

e

trabalhos

propostos

pela

equipe

multiprofissional.
A concepção da rotina institucional da UNISS com os adolescentes busca
potencializar os espaços de convivência institucionais e a reafirmação da premência
de sua reinserção na comunidade, além da progressiva integração ao mercado de
trabalho formal.
A proposta socioeducativa da UNISS foi constituída tendo como um marco
referencial específico a fase conclusiva do trabalho por fases insculpido no SINASE
parâmetro. Esta etapa conclusiva diz respeito ao período no qual as metas
estabelecidas no PIA do adolescente foram alcançadas e se exprimem no processo
de conscientização do socioeducando. Também é válido afirmar que o alcance
destas metas delimita a preparação do adolescente para seu desligamento
institucional e o enaltecimento de sua autonomia cidadã.
Além de buscar garantir como escopo geral o pleno desenvolvimento
pessoal e social dos adolescentes, assegurando sua integridade psíquica e física, a
UNISS constitui, sob os auspícios do ideário da fase conclusiva, a organização de
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um conjunto específico de objetivos para o trabalho socioeducativo, tais como: a
intensificação do contato da equipe de referência com a família do socioeducando; a
reinserção comunitária do adolescente; a integração a atividades extramuros
(profissionalização, lazer, cultura, esporte e participação político– social); e o
revigoramento das articulações entre Unidade de Internação e rede de serviços e
equipamentos públicos, entidades e instituições (centros de saúde, Vilas Olímpicas,
Sistema S, entre outros), com vistas ao cuidado e orientação do adolescente e sua
família.

4. Da Escolarização nas Medidas Socioeducativas
A

escolarização

dos

adolescentes

em

cumprimento

de

medidas

Socioeducativas de internação, semiliberdade, de liberdade assistida, de prestação
de serviços à comunidade e dos adolescentes autores de atos infracionais em
internação cautelar e aos atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado (NAI)
compõe o conjunto de políticas públicas que devem ser executadas de forma
integrada, intersetorial e interinstitucional.
Dentre as competências da SE/DF, para a oferta da escolarização dos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, destacam-se:
1. Discutir,

elaborar

e

avaliar

plano

e

ações,

rotinas

e

fluxos

de

acompanhamento da escolarização de adolescentes.
2. Planejar e executar mecanismos que incentivem o acesso, a permanência, a
aprendizagem e o êxito dos adolescentes.
3. Proporcionar a integração interdisciplinar entre suas equipes técnicas e as
equipes técnicas da SECRIANÇA.
4. Promover e apoiar programas, projetos e ações que contribuam com e
escolarização dos adolescentes.

A oferta da escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas é regulamentada pelos seguintes atos normativos:
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x

Termo de Cooperação Técnica nº 02/2013 celebrado entre a SE/DF e a
SECRIANÇA.

x

Portaria Conjunta SEDF/SECRIANCA nº 09/2013 que dispõe sobre as rotinas
de acompanhamento da escolarização de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas.

x

Portaria Conjunta SEDF/SECRIANÇA nº 03/2014 a qual dispõe sobre a
lotação dos profissionais da educação que atuam nos Núcleos de Ensino das
Unidades de Internação Socioeducativa e de Internação Cautelar do Distrito
Federal e sobre a escrituração escolar dos estudantes.

x

Diretrizes Pedagógicas para a Escolarização na Socioeducação (SEDF/2014
– homologadas pela Portaria SEDF nº 278/2014) que orienta a organização
do trabalho pedagógico nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativas, de Internação Cautelar e nas unidades escolares que
atendem

adolescentes

que

cumprem

medidas

socioeducativas

de

semiliberdade, de liberdade assistida e de prestação de serviço à
comunidade.
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5. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL

5.1. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
Conforme a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, aprovada pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, que trata da Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais, as medidas em meio aberto são serviços de proteção
social ao público atendido, adolescentes sentenciados ao cumprimento das medidas
de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.
Esse serviço tem como objetivos:
x

Realizar

acompanhamento

social

a

adolescentes

durante

o

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de
Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas
socioassistenciais e de políticas públicas setoriais;
x

Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida

que visem à ruptura com a prática de ato infracional;
x

Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e

limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de
cumprimento da medida socioeducativa;
x

Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de

reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias;
x

Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;
x

Fortalecer a convivência familiar e comunitária.

Para que esses objetivos sejam atingidos ao longo dos próximos 10 anos
como propõe este Plano Decenal, faz-se fundamental conhecer o público atendido e
as condições que se fazem presentes na vida desse público. Assim, passaremos à
análise de dados básicos do perfil dos adolescentes bem como dos aspectos
relativos às medidas, conforme pesquisa realizada no ano de 2013 pela Companhia
de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN.
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Perfil dos adolescentes atendidos nas medidas em Meio Aberto
Tabela 3 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
segundo o sexo.

Unidade
Gama
Brasília
Núcleo Bandeirante
Recanto das Emas
Taguatinga
Planaltina
Sobradinho
Brazlândia
São Sebastião
Santa Maria
Ceilândia
Samambaia
Guará
Paranoá
Total

Masculino
N
%
22
95,7
24
88,9
24
88,9
28
87,5
34
87,2
25
86,2
47
85,5
16
84,2
24
82,8
18
81,8
58
81,7
17
81,0
16
76,2
26
74,3
379
84,2

Feminino
N
%
01
4,3
03
11,1
03
11,1
04
12,5
05
12,8
04
13,8
08
14,5
03
15,8
05
17,2
04
18,2
13
18,3
04
19,0
05
23,8
09
25,7
71
15,8

N
23
27
27
32
39
29
55
19
29
22
71
21
21
35
450

Total

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Tabela 4 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
serviços à comunidade segundo o sexo

Unidade
Recanto das Emas
Ceilândia
Brasília
Planaltina
São Sebastião
Brazlândia
Samambaia
Santa Maria
Taguatinga
Núcleo Bandeirante
Paranoá
Guará
Gama
Sobradinho
Total

Masculino
N
%
25
100,0
20
100,0
06
100,0
05
100,0
05
100,0
04
100,0
03
100,0
03
100,0
03
100,0
02
100,0
02
100,0
08
88,9
05
83,3
04
66,7
95
96,0

Feminino
N
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01
11,1
01
16,7
02
33,3
04
4,0

N
25
20
06
05
05
04
03
03
03
02
02
09
06
06
99

Total

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

96

96

Como pode ser observado nas Tabelas 1 e 2 tanto na medida de PSC
quanto na de LA, os meninos são maioria, sendo em 2013, 96% da PSC, e 84,2%
da LA.
Apesar da predominância do gênero masculino nas medidas em meio aberto
no DF, havia um percentual de 15,8% de meninas participantes da pesquisa
realizada pela CODEPLAN, o que exige um olhar atento para as questões de gênero
para identificar, entre outros temas, quais são as motivações que têm conduzido as
adolescentes à prática de atos infracionais.

MEDIDAS ACUMULADAS
LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

Tabela 5 – Número e percentual de adolescentes em que acumulam ou não a
medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade com a de liberdade
assistida

Medidas cumpridas
PSC e LA acumuladas
Apenas PSC
Sem informação
Total

N

%

74
22
03

74,7
22,2
3,0

99

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Por determinação da Justiça, é possível que, no caso de medidas em meio
aberto, sejam cumpridas simultaneamente a LA e a PSC. Verifica-se que, em
2013, 74,7% dos adolescentes nessa medida estavam nessa situação, enquanto
22,2% cumpriam apenas PSC. Diante dessa realidade, há que se promover
intensa aproximação entre os gestores do sistema socioeducativo e as autoridades
do Poder Judiciário no intuito de avaliar os propósitos e consequências da
aplicação concomitante das duas medidas, e das equipes psicossociais das
instituições para realização de estudos de caso e trocas de experiências .
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RAÇA/COR
Tabela 6 – Número e distribuição percentual de adolescentes em medida de
prestação de serviços à comunidade por raça/cor.

Medidas cumpridas

N

%

Negra

78

78,8

Não negra

18

18,2

Outra ou sem informação

03

3,0

99

100,0

Total
Fonte: CODEPLAN, 2013.

Constata-se a presença majoritária de jovens negros cumprindo medidas
socioeducativa o que reafirma a histórica vulnerabilidade desse segmento da
população.

Tabela 7 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
por raça/cor, segundo a unidade

Unidade
Ceilândia
Sobradinho
Taguatinga
Paranoá
Recanto das Emas
Planaltina
São Sebastião
Brasília
Núcleo Bandeirante
Gama
Santa Maria
Guará
Samambaia
Brazlândia
Total

Não Negra
N
12
08
10
02
05
09
01
06
09
03
01
05
03
01
75

%
16,9
14,5
25,6
5,7
15,6
31,0
3,4
22,2
33,3
13,0
4,5
23,8
14,3
5,3
16,7

Negra
N
58
45
28
29
25
20
28
21
16
20
19
16
18
18
361

%
81,7
81,8
71,8
82,9
78,1
69,0
96,6
77,8
59,3
87,0
86,4
76,2
85,7
94,7
80,2

Outra ou
sem informação
N
%
01
1,4
02
3,6
01
2,6
04
11,4
02
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
7,4
0,0
0,0
0,2
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
3,1

Total
N
71
55
39
35
32
29
29
27
27
23
22
21
21
19
450

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.
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atendidosno
nosistema
sistemasocioeducativo
socioeducativotenham
tenham
acesso
acesso aa bens,
bens, serviços,
serviços, cultura
cultura ee lazer
lazer que
quepermitam
permitamaatransformação
transformaçãodessa
dessa
realidade,
realidade, bem
bem como
como se
se faz
faz presente
presenteaanecessidade
necessidadede
deasasequipes
equipespromoverem
promoverem

atividades
atividades em
em grupo
grupo que
que gerem
gerem reflexão
reflexãoeedesenvolvimento
desenvolvimentodadaautonomia
autonomiatanto
tanto
dos
dos próprios
próprios servidores
servidoresquanto
quantodo
dopúblico
públicoatendido
atendidosobre
sobrequestão
questãoétnico–
étnico–racial.
racial.
IDADE
IDADE
Tabela 8 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
Tabela 8 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
serviços à comunidade por idade
serviços à comunidade por idade

Fonte: CODEPLAN, 2013.
Fonte: CODEPLAN, 2013.

Idade
Idade
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
Total
Total

N

N
01
0401
1004
1310
3513
2135
1221
0312
03
99
99

%
%
1,0
4,01,0
4,0
10,1
10,1
13,1
13,1
35,4
35,4
21,2
21,2
12,1
12,1
3,0
3,0
100,0
100,0

Os dados da Tabela a cima confirmam a presença majoritária de
Os dados da Tabela a cima confirmam a presença majoritária de
adolescentes de 17 anos no sistema sócio educativo. Isso pode representar a idade
adolescentes de 17 anos no sistema sócio educativo. Isso pode representar a idade
limite para a responsabilização penal, que se dá aos 18 anos.
limite para a responsabilização penal, que se dá aos 18 anos.
99 99
99

Tabela 9 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
Tabela 9 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
por idade
Tabela 9 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
por idade
por idade

Idade
Idade

Fonte:CODEPLAN,
CODEPLAN,2013.
2013.
Fonte:

Idade
13 13
13
141414
151515
161616
171717
181818
19
191920
202021
21
21
Total
Total

Total

N

NN
02
0202
14
1414
23
23 23
808080
101
101
101
108
108
108
797979
3838
38
0505
05
450
450

450

%

%%
0,4
0,40,4
3,1
3,13,1
5,1
5,1 5,1
17,817,8
17,8
22,422,4
22,4
24,0
24,0
24,0
17,6
17,6
17,6
8,48,4
8,4
1,11,1
1,1
100,0
100,0

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.
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FAMÍLIA
Tabela 10 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
serviços à comunidade, segundo as pessoas com quem residem.

Pessoas com quem residem
Mãe
Mãe e pai
Familiares
Companheira (o)
Mãe e padrasto
Pai
Pai e madrasta
Outros
Total de adolescentes

N

%

41
33
27
15
08
04
04
06

41,4
33,3
27,3
15,2
8,1
4,0
4,0
6,1

99

–

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Observa-se na Tabela acima que 41,4 % dos adolescentes cumprindo medida
sócioeducativa em meio aberto não vivem com o pai. Ao analisar a família atual
acredita-se que ela tenha perdido o seu papel de mediação protetora entre o
individuo e a sociedade, em decorrência disso um sentimento de orfandade acaba
tomar conta de criança e adolescente. Tal situação de abandono esta não só nas
camadas populares, nas quais os problemas de ordem material dificultam o
desempenho das funções paterna e materna. Muitos estudos como do Programa de
residência Medica em Psiquiatria de Santa Catarina registram as disfunções afetivas
infantis freqüentes em crianças com pai ausente (SARAIVA; REINHARD, SOUZA,
2012)
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Tabela 11 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida,
Tabela
Tabela 11 – Número
Número ee percentual
percentualde
deadolescentes
adolescentesem
emmedida
medidadedeliberdade
liberdade
assistida,
assistida,
segundo as pessoas com quem residem, por unidade.
segundo
segundo as pessoas
pessoas com
com quem
quemresidem,
residem,por
porunidade.
unidade.

Unidade
Unidade
Unidade
Brasília
Brasília
Brasília
Brazlândia
Brazlândia
Brazlândia
Ceilândia
Ceilândia
Ceilândia
Gama
Gama
Gama
Guará
Guará
Guará
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Bandeirante
Bandeirante
Bandeirante
Paranoá
Paranoá
Paranoá
Planaltina
Planaltina
Planaltina
Recantodas
das
Recanto
Recanto
Emas
Emas
Emas
Samambaia
Samambaia
Samambaia
Santa
Santa
Maria
SantaMaria
Maria
São
São
São
Sebastião
Sebastião
Sebastião
Sobradinho
Sobradinho
Sobradinho
Taguatinga
Taguatinga
Taguatinga
Total
Total
de
Totalde
de
adolescentes
adolescentes
adolescentes

Mãe Pai
Pai
Mãe Pai
33,3
33,3
57,9
57,9
25,4
25,4
30,4
30,4
42,9
42,9

3,7
3,7
3,7
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
1,4
8.7
8.7
8.7
0,0
0,0
0,0

Total de
Mãe
Total
Total
de de
Mãe
Mãe
Mãe e
Pai e
Companheira
Mãe
Mãeee
Pai
Paie e
Companheira
Companheira
Adolescentes
e
Familiares
Outros
Adolescentes
ee
Familiares
Familiares
Outros
OutrosAdolescentes
PadrastoMadrasta
Madrasta
Padrasto
Madrasta
(o)(o)(o)
Pai Padrasto
Pai
Pai
N N N% % %
37,0
11,1
3,7
40,7
0,0
0,0
37,0
37,0
11,1
11,1
3,7
3,7
40,7
40,7
0,00,0
0,00,0 27 27 27 – – –
26,3
42,1
10,5 19 19 19 – – –
5,3
5,35,3 26,3
26,3
0,0
0,00,0
42,1
42,1
5,35,35,3 10,5
10,5
352
11,3
0,0
23,9
19,7
12,7 71 71 71 – – –
352
352
11,3
11,3
0,0
0,0
23,9
23,9
19,7
19,7
12,7
12,7
30,4
8,7
0,0
47,8
8,7
30,4
30,4
8,7
8,7
0,0
0,0
47,8
47,8
8,78,7
4,34,34,3 23 23 23 – – –
38,1
0,0
0,0
19,0
9,5
23,8 21 21 21 – – –
38,1
38,1
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
19,0
9,59,5
23,8
23,8

44,4 3,7
3,7 37,0
37,0
44,4
3,7
37,0

3,7
3,73,7

0,0
0,00,0

14,8
14,8
14,8

7,47,47,4

11,1 27 27 27 – – –
11,1
11,1

34,3 0,0
0,0 25,7
25,7 17,1
17,1
34,3
0,0
25,7
17,1
48,3 0,0
0,0 10,3
10,3 20,7
20,7
48,3
0,0
10,3
20,7

2,9
2,92,9
0,0
0,00,0

17,1
17,1
17,1
17,2
17,2
17,2

8,68,68,6
20,7
20,7
20,7

14,3 35 35 35 – – –
14,3
14,3
10,3 29 29 29 – – –
10,3
10,3

31,3 0,0
0,0 40,6
40,6
31,3
0,0
40,6

6,3
6,36,3

0,0
0,00,0

28,1
28,1
28,1

34,4
34,4
34,4

21,9 32 32 32 – – –
21,9
21,9

38,1 0,0
0,0 23,8
23,8 19,0
19,0
38,1
0,0
23,8
19,0
27,3
13,6
13,6
4,54,5
27,3 13,6
13,6 13,6
13,6 4,5

0,0
0,00,0
0,0
0,00,0

52,4
52,4
52,4
27,3
27,3
27,3

9,59,59,5
0,00,00,0

0,00,00,0 21 21 21 – – –
4,54,54,5 22 22 22 – – –

42,9
7,1
7,17,1
42,9 7,1
7,1 7,1

7,1
7,17,1

0,0
0,00,0

21,4
21,4
21,4

7,17,17,1

7,17,17,1 29 29 29 – – –

46,3
9,3
9,39,3
46,3 9,3
9,3 9,3
31,6
5,3
5,35,3
31,6 5,3
5,3 5,3

11,1
11,1
11,1
10,5
10,5
10,5

3,7
3,73,7
2,6
2,62,6

27,8
27,8
27,8
21,1
21,1
21,1

11,1
11,1
11,1
5,35,35,3

3,73,73,7 55 55 55 – – –
7,97,97,9 39 39 39 – – –

36,9
3,8
29,3
11,2
36,9 3,8
3,8 29,3
29,3 11,2
11,2

1,1
1,11,1

27,1
27,1
27,1

11,9
11,9
11,9

9,69,69,6 450450450– – –

Fonte:
Fonte:
CODEPLAN,
2013.
Fonte:CODEPLAN,
CODEPLAN,2013.
2013.
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quese
sefizerem
fizerem
presentes.
presentes.
presentes.
ESCOLARIZAÇÃO
ESCOLARIZAÇÃO
ESCOLARIZAÇÃO
Tabela
Tabela 12
12 –– Número
Número e percentual de
de adolescentes
adolescentes em
em medida
medida de
de prestação
prestaçãode
de
Tabela 12 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
serviços
serviços àà comunidade
comunidade por nível de instrução
instrução ee situação
situaçãoescolar
escolar
serviços à comunidade por nível de instrução e situação escolar

Situação escolar
escolar
Situação
Situação escolar
Nível
Nível de
de instrução
instrução
Nível de instrução

Sem
Sem instrução
instrução e
Sem
ensino
fundamental
ensino instrução
fundamentale
ensino
incompleto
incompletofundamental
incompleto
Ensino
Ensino fundamental
fundamental
Ensino
completo
ee médio
completo fundamental
médio
completo
incompleto
incompleto e médio
incompleto
Ensino
médio
Ensino
médio
Ensino
médio
completo
completo ee superior
superior
completo
incompleto
incompletoe superior
incompleto
Total
Total
Total
Fonte:
Fonte:CODEPLAN,
CODEPLAN, 2013.
2013.

Não estuda
Não estuda

Matriculado ee
Matriculado
Matriculado
frequenta e
frequenta
frequenta
%
NN
%
N
%

Matriculadoee
Matriculado
Matriculado
Não
frequentae
Não
frequenta
Não frequenta
NN
%%
N
%

Total
Total
Total
NN
N

%%
%%
%
Medida
Medida
%
Medida

N
N

%
%

31
31

49,2
49,2

26
26
26

41,3
41,3
41,3

06
06
06

9,5
9,5
9,5

63 100,0
100,0 63,3
63,3
63
63
100,0
63,3

14
14

42,4
42,4

16
16
16

48,5
48,5
48,5

03
03
03

9,1
9,1
9,1

33 100,0
100,0 33,3
33,3
33
33
100,0
33,3

01
01

33,3
33,3

02
02
02

66,7
66,7
66,7

00
00
00

0,0
0,0
0,0

03 100,0
100,0
03
03
100,0

46
46

46,5
46,5

44
44
44

44,4
44,4
44,4

99
9

9,1
9,1
9,1

99 100,0
100,0 100,0
100,0
99
99
100,0
100,0

3,0
3,0
3,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Na
observa-se que
que 63,3
63,3 %
% dos
dos adolescentes
adolescentes cumprindo
cumprindo
Na Tabela
Tabela a cima observa-se
Na Tabela a cima observa-se que 63,3 % dos adolescentes cumprindo
medida
nenhuma instrução
instrução ou
ou ensino
ensino fundamental
fundamental
medida em
em meio
meio aberto não tem nenhuma
medida em meio aberto não tem nenhuma instrução ou ensino fundamental
incompleto.
delinquência juvenil
juvenil tenha
tenha muitas
muitas ee variadas
variadas
incompleto. Embora
Embora se saiba que a delinquência
incompleto. Embora se saiba que a delinquência juvenil tenha muitas e variadas
causas,
uma correlação
correlação muito
muito significativa
significativa entre
entre aa baixa
baixa
causas, não
não se
se deve desprezar uma
causas, não se deve desprezar uma correlação muito significativa entre a baixa
escolaridade
ser vítima
vítima de
de homicídios;
homicídios; ser
ser capturado
capturado por
por
escolaridade ee as vulnerabilidades: ser
escolaridade e as vulnerabilidades: ser vítima de homicídios; ser capturado por
103103
103
103

grupos criminosos; cometimento de infração e a prática de violência. Há uma forte
correlação entre não aprendizagem e não interação do aluno na sala de aula,
significando, quase sempre, não reconhecimento deste, como aluno, por parte do
professor e não reconhecimento, deste, dito fracassado, como colega, pelos demais,
restando apenas à criança ou adolescente, que foi excluído do processo de
aprendizagem, o sofrimento, a inibição ou a revolta. Muitos são os pesquisadores
que vêm investigando a relação entre não aprendizagem e prática de violência;
abuso de drogas; baixa freqüência e abandono da escola (LIMA, 2007).

Não

aprender, durante o período da alfabetização ou letramento, onde tudo começa, é
dramático, numa sociedade letrada. E para as crianças e adolescentes fracassar
nesse momento pode representar o abandono da escola, ou desgarrar-se do grupo
escolar e tornar-se presa fácil dos grupos criminosos. Esses alunos, que são
levados ao fracasso durante o processo de alfabetização, estão quase sempre
fadados a uma vida escolar sofrida, malsucedida, com repercussões, quase sempre
desastrosas, na vida.

Tabela 13 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
por nível de instrução e situação escolar

Situação escolar
Nível de instrução

Sem instrução e
ensino fundamental
incompleto
Ensino fundamental
completo e médio
incompleto
Ensino
médio
completo e superior
incompleto
Total

Não estuda

Matriculado e
frequenta

Total

Matriculado e
Não frequenta

N

%

N

%

N

%

N

%

%
Medida

148

53,4

105

37,9

24

8,7

227

100,0

61,6

56

37,3

84

56,0

10

6,7

150

100,0

33,3

17

73,9

06

26,1

0,0

0,0

23

100,0

5,1

221

49,1

195

43,3

34

7,6

450

100,0

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.
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Em
Em relação
relação àà educação,
educação, no
no ano
ano de
de 2013,
2013,46,5%
46,5%dos
dosadolescentes
adolescentesque
que
cumpriam
cumpriam aa medida
medidade
dePSC
PSCdeclaram
declaramnão
nãoestar
estarestudando
estudandoe e9,1%
9,1%declaram
declaramestar
estar
matriculados,
matriculados, mas,
mas, sem
semfrequência
frequênciaààescola.
escola.63,6%
63,6%deles
delesnão
nãotinham
tinhaminstrução
instruçãoouou
tinham
tinham ensino
ensinofundamental
fundamentalincompleto.
incompleto.
Dos
Dos adolescentes
adolescentes que
que estavam
estavam em
em LA,
LA, 49,1%
49,1%não
nãoestudavam
estudavame e7,6%
7,6%
estavam
estavam matriculados,
matriculados, mas
mas não
não frequentam
frequentam aaclasse.
classe.61,6%
61,6%dos
dosadolescentes
adolescentes
nessa
nessa medida
medida não
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tinham instrução
instrução ou
ou tinham
tinhamensino
ensinofundamental
fundamentalincompleto.
incompleto.
Daqueles
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adolescentes) estão
estãomatriculados
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frequentandoooensino
ensinosuperior.
superior.
Assim,
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particulares localizadas
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bem
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sensibilização eeaamobilização
mobilizaçãoda
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equipede
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educaçãopara
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lidarem
com
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os adolescentes
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emcumprimento
cumprimentode
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medidasocioeducativa.
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Para
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publicadaaaPortaria
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abrildede2014,
2014,entre
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SECRIANÇA
SECRIANÇA ee aa Secretaria
Secretariade
deEducação,
Educação,que
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buscaaprimorar
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Políticas de
deEducação
EducaçãoeeSocioeducação.
Socioeducação.Assim,
Assim,a a
realização
realização de
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frequentes para
para elaboração
elaboração dos
doscontratos
contratoséticos
éticosdos
dos
estudantes
estudantes com
com aa presença
presençada
dafamília,
família,estudos
estudosde
decaso
casoeetrocas
trocasdedeexperiências
experiências
trará
trará
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para oo processo
processo de
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dos

socioeducandos.
socioeducandos.
REINCIDÊNCIA
REINCIDÊNCIA
Tabela 14
14 –– Número
Número ee percentual
percentualde
deadolescentes
adolescentesreincidentes
reincidentese enão
nãoreincidentes
reincidentes
Tabela
em medida
medida de
deprestação
prestaçãode
deserviços
serviçosààcomunidade.
comunidade.
em

Medidas
Medidascumpridas
cumpridas

NN

%%

Total
Total

2828
7171
9999

28,3
28,3
71,7
71,7
100,0
100,0

Reincidentes
Reincidentes
Não
Nãoreincidentes
reincidentes
Fonte:
Fonte:CODEPLAN,
CODEPLAN,2013.
2013.
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105
105

Os
Os dados
dados da
da Tabela
Tabela a cima apontam
apontam as
as possibilidades
possibilidadesde
deressocialização
ressocializaçãono
no
meio
meio aberto,
aberto, diferentemente
diferentemente da reincidência
reincidência das
das medidas
medidas mais
mais gravosas
gravosas como
como
semiliberdade
semiliberdade ee internação
internação

nas quais
quais oo adolescente
adolescente por
por não
não ter
ter sido
sido

adequadamente
adequadamente assistido
assistido parece recair numa
numa trajetória
trajetória de
de cometimento
cometimento de
de atos
atos
Infracionais.
Infracionais.
Tabela
Tabela 15
15 –– Número
Número e percentual de adolescentes
adolescentes reincidentes
reincidentes eenão
nãoreincidentes
reincidentes
em
emmedida
medida de
de liberdade
liberdade assistida, por unidade.
unidade.

Unidade
Unidade
Brasília
Brasília
Brazlândia
Brazlândia
Ceilândia
Ceilândia
Gama
Gama
Guará
Guará
Núcleo
NúcleoBandeirante
Bandeirante
Paranoá
Paranoá
Planaltina
Planaltina
Recanto
Recantodas
das Emas
Emas
Samambaia
Samambaia
Santa
SantaMaria
Maria
São
SãoSebastião
Sebastião
Sobradinho
Sobradinho
Taguatinga
Taguatinga
Total
Total

Reincidente
N
08
06
23
06
05
07
13
10
11
09
09
16
14
11
148

%
29,6
31,6
32,4
26,1
23,8
25,9
37,1
34,5
34,4
42,9
40,9
57,1
25,9
28,9
33,1

Não
Não
reincidentes
reincidentes
NN
%%
19
19
70,4
70,4
13
13
68,4
68,4
48
48
67,6
67,6
17
17
73,9
73,9
16
16
76,2
76,2
20
20
74,1
74,1
22
22
62,9
62,9
19
19
65,5
65,5
21
21
65,6
65,6
12
12
57,1
57,1
13
13
59,1
59,1
13
13
44,8
44,8
41
41
74,5
74,5
02
02
71,8
71,8
302
302
67,1
67,1

Total
Total
NN
27
27
19
19
71
71
23
23
21
21
27
27
35
35
29
29
32
32
21
21
22
22
29
29
55
55
38
38
450
450

%%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte:
Fonte:CODEPLAN,
CODEPLAN, 2013.
2013.

Verifica-se
Verifica-se pelos
pelos dados apresentados
apresentados acima
acima um
um maior
maior percentual
percentual de
de
reincidência
reincidência comparativamente
comparativamente aos dados referentes
referentes às
às medidas
medidasde
dePSC.
PSC.
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106
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Tabela 16 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
serviços à comunidade por número de passagens pelo sistema socioeducativo,
segundo a unidade.
Números de Passagens

Unidades
Brasília
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará
Núcleo Bandeirante
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Sobradinho
Taguatinga
Total

N
03
03
18
03
08
0,0
01
03
18
02
02
02
05
03

1

71

%
50,0
75,0
90,0
50,0
88,9
0,0
50,0
60,0
72,0
66,7
66,7
40,0
83,3
100,0

N
03
01
02
03
01
02
01
02
07
01
0,0
03
01
0,0

71,7

27

2a5

%
50,0
25,0
10,0
50,0
11,1
100,0
50,0
40,0
28,0
33,3
0,0
60,0
16,7
0,0
27,3

6 a 10
N
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1

1,0

11 ou mais
N
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

0,0

N
06
04
20
06
09
02
02
05
25
03
03
05
06
03

Total

99

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Tabela 17 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
por número de passagens pelo sistema socioeducativo, segundo a unidade.
Números de Passagens

Unidades
Brasília
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará
Núcleo Bandeirante
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Sobradinho
Taguatinga
Total

Fonte: CODEPLAN, 2013.

N
19
13
49
17
16
20
22
19
21
12
13
13
41
28
301

1

%
70,4
68,4
69,0
73,9
76,2
74,1
62,9
65,5
65,6
57,1
59,1
44,8
74,5
71,8
67,3

2a5
N
%
04
14,8
05
26,3
17
23,9
05
21,7
04
19,0
07
25,9
11
31,4
10
34,5
11
34,4
9
42,9
9
40,9
14
48,3
13
23,6
11
28,2
130
28,9

6 a 10
N
%
01
3,7
01
5,3
03
4,2
01
4,3
01
4,8
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
3,4
0,1
1,8
0,0
0,0
9
2,0

11 ou mais
N
%
03
11,1
0,0
0,00
02
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8
1,8

N
27
19
71
23
21
27
35
29
32
21
22
29
55
39
450

Total

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

107 107

Das medidas em meio aberto, em 2013, a PSC apresentou a taxa mais
baixa de reincidência entre as medidas, com 28,3% dos socioeducandos. Na LA, a
taxa de reincidência era de 33,1%.
Esses são dados que apresentam as fragilidades do atendimento
socioeducativo que começa na abordagem realizada pelo policial ao adolescente
em cometimento do ato infracional, passando pelo Judiciário, até o contato no dia a
dia do acompanhamento pelas equipes e na interlocução com as políticas de
educação, saúde, assistência social, cultura e outras.
Um destaque relevante da pesquisa da CODEPLAN é sobre o tempo de
prestação de serviços estabelecido na medida, que costuma ser insuficiente para
que seja criado vínculo entre os profissionais e os adolescentes, bem como destes
com os orientadores no trabalho direto, sendo que, em geral, as demandas sociais
são as mesmas dos outros adolescentes e o tempo de cumprimento que costuma
ser

de

dois

meses,

diminui

as

possibilidades

de

intervenção

com

o

aprofundamento necessário.
Nesse aspecto, considera-se importante reverem, Judiciário e Executivo, o
conceito de reincidência e o que isso representa para os socioeducandos, além de
analisar esses dados juntamente com os dados das medidas de semiliberdade e
internação, considerando que novos atos conduzam os adolescentes para medidas
mais gravosas.

ATOS INFRACIONAIS
Tabela 18 – Número e percentual de adolescentes em medida de prestação de
serviços à comunidade por ato infracional.

Ato Infracional
Roubo
Tráfico de drogas
Furto

108

N

%

46
15
10

46,5
15,2
10,1

108

Posse ou porte ilegal de arma de fogo
Lesão corporal
Tentativa de homicídio
Porte e uso de drogas
Receptação
Outros
Sem informação
Total

07
04
04
02
02
07
02

7,1
4,0
4,0
2,0
2,0
7,1
2,0

99

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013. Em caso de mais de um ato infracional, foi registrado o de maior gravidade.

Tabela 19 – Número e percentual de adolescentes em medida de liberdade assistida
por ato infracional

Ato Infracional
Roubo
Tráfico de drogas
Posse ou porte ilegal de arma de fogo
Furto
Estupro/Atentado violento ao pudor
Lesão corporal
Tentativa de homicídio
Ameaça
Receptação
Porte e uso de drogas
Rixa
Direção sem habilitação
Homicídio
Sequestro e cárcere privado
Tentativa de estupro
Ato obsceno
Desacato
Difamação
Quadrilha ou bando
Disparo de arma de fogo
Extorsão
Latrocínio
Pichação
Porte de arma branca
Tentativa de roubo
Sem informação
Total

N

%

178
87
45
44
15
13
09
07
07
06
04
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
06

39,8
19,5
10,1
9,8
3,4
2,9
2,0
1,6
1,6
1,3
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,3

447

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013. Em caso de mais de um ato infracional, foi registrado o de maior gravidade.

Segundo a pesquisa da CODEPLAN, dentre os atos infracionais que
motivaram a medida socioeducativa – conforme declaração dos próprios
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entrevistados –, o mais cometido em todas as medidas é o roubo. Na PSC, esse
ato infracional foi cometido por 46,5% dos adolescentes. Esse ato foi citado por
39,8% dos adolescentes na LA. O tráfico de drogas é o segundo ato mais citado
nas medidas não restritivas.
Esses dados permitem refletir sobre a necessidade de abordagem de temas
transversais sobre a cultura consumista existente, além de incluir temas que tratem
da violência social e institucional, bem como cidadania, direitos humanos, direitos e
deveres das crianças e adolescentes, na formação continuada dos servidores,
tanto

das

medidas

socioeducativas

quanto

dos

outros

espaços

socio–

ocupacionais de profissionais que atendem adolescentes, pensando de forma a
prevenir a reincidência bem como a participação de crianças em atos infracionais,
especialmente porque são comuns eventos em que menores de idade são usados
por adultos para cometimento de crimes.
VINCULAÇÃO E EFETIVIDADE NAS MEDIDAS EM MEIO ABERTO
Conforme o documento que trata do Fluxo de Atividades das Unidades de
Atendimento em Meio Aberto, o termo vinculação refere-se ao procedimento
realizado pela UAMA que, ao receber o Ofício ou Memorando que informa a qual
medida o adolescente foi sentenciado, insere o dado no SIPIA/SINASE. Para que o
adolescente seja considerado efetivo no cumprimento da(s) medida(s), é
necessário que ele seja acolhido e tenha acompanhamento com frequência mínima
semanal, como preconiza a Resolução nº 119/2006 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que rege o SINASE.
Os motivos mais comuns levados em consideração para que a equipe da
UAMA classifique o adolescente na condição de não efetivo são:

●

Estar em situação de descumprimento da(s) medida(s) por ausência
aos atendimentos e atividades em grupo;
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●

Por terem seu paradeiro desconhecido pela equipe;

●

Por estarem aguardando convocação para serem acolhidos;
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●

Por aguardarem vagas para cumprimento de Prestação de Serviço à
Comunidade em instituição parceira;

●

Por estarem cumprindo serviço militar;

●

Por doença grave;

●

Por estar inserido no Programa de Proteção à Criança e Adolescente
Ameaçado de Morte (PPCAM).

Considera-se, com esse panorama, que é urgente a implementação de ações
conjuntas como o fortalecimento dos vínculos entre equipe da UAMA, família e rede
intersetorial, que promovam o cumprimento efetivo das medidas por parte dos
adolescentes. Além disso, com a formação continuada, haverá melhores condições
de os servidores visualizarem os desafios e as possibilidades de atuação para
alcançar o êxito pretendido, pois, assim, espera-se que seja ampliada a
compreensão dos seus papéis como socioeducadores, que interagem no processo
de promoção da cidadania dos adolescentes vinculados às medidas.
Outro aspecto que demanda atenção é a correta inserção dos dados no
SIPIA, por parte dos servidores lotados nas UAMAs, pois, sem as informações
referentes ao perfil dos adolescentes vinculados, perfil de atos infracionais
praticados e perfil de atendimento, torna-se precária a elaboração de objetivos e
metas do Plano Individual de Atendimento do adolescente, bem como o
desenvolvimento de projetos que tenham impacto grupal, comunitário e social. Além
disso, torna-se frágil o processo de articulação em nível de Coordenação de Meio
Aberto, de Subsecretaria e Secretaria de Estado, pois os dados não correspondem à
realidade vivenciada cotidianamente pelas próprias equipes e pelos usuários
atendidos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
Por se tratar de uma medida que pode promover o desenvolvimento de
mudança de hábitos entre adolescentes, ampliar as chances de ele(a) acessar o
mundo do trabalho, permitir que Estado e a sociedade civil assumam a
responsabilidade social de inclusão da juventude brasiliense nas instituições
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parceiras, dando visibilidade às vulnerabilidades sociais que
parceiras, dando visibilidade às vulnerabilidades sociais que
cotidiano do Distrito Federal, daremos destaque ao panorama
cotidiano do Distrito Federal, daremos destaque ao panorama
Prestação de Serviço à Comunidade.
Prestação de Serviço à Comunidade.

estão presentes
estão presentes
atual da medida
atual da medida

no
no
de
de

Em levantamento realizado em abril de 2015 pela Coordenação de Meio
Em levantamento realizado em abril de 2015 pela Coordenação de Meio
Aberto da SUBSIS, foram identificadas as instituições que assinaram Termo de
Aberto da SUBSIS, foram identificadas as instituições que assinaram Termo de
Cooperação Técnica (TCT) com a SECRIANÇA, a quantidade de vagas oferecidas,
Cooperação Técnica (TCT) com a SECRIANÇA, a quantidade de vagas oferecidas,
além dos desafios encontrados para atender às demandas relacionadas à Prestação
além dos desafios encontrados para atender às demandas relacionadas à Prestação
de Serviço à Comunidade.
de Serviço à Comunidade.
Tabela 20 – Panorama PSC – 2015 (parcial)
Tabela 20 – Panorama PSC – 2015 (parcial)
Dado do Convênio
Dado do Convênio
Cidade
Cidade
Plano
Piloto
Plano
Piloto
Paranoá
Paranoá
São Sebastião
São
Sebastião
Ceilândia
Ceilândia
Samambaia
Samambaia
Taguatinga
Taguatinga
Guará
Guará
Planaltina
Planaltina
Sobradinho
Sobradinho
Núcleo Bandeirante
Núcleo
Gama Bandeirante
Gama
Santa Maria
Santa
Maria
Recanto
das Emas
Recanto
das Emas
Brazlândia
Brazlândia
Total
Total

Nº de
Nº de
convênios
convênios
04
04
03
03
03
03
06
06
03
03
03
03
04
04
05
05
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
03
03
47
47

Fonte: COORDEMA, dados parciais de janeiro a abril/2015.
Fonte: COORDEMA, dados parciais de janeiro a abril/2015.

Nº de
Nº de
vagas
vagas
05
05
11
11
11
11
31
31
10
10
24
24
25
25
12
12
11
11
11
11
12
12
10
10
8
8
15
15
196
196

Adolescentes em
Adolescentes
cumprimentoem
cumprimento
05
05
06
06
11
11
31
31
10
10
24
24
25
25
09
09
11
11
11
11
12
12
10
10
08
08
09
09
182
182

Adolescentes
Adolescentes
aguardando
vaga
aguardando vaga
17
17
05
05
14
14
45
45
125
125
0,0
0,0
21
21
86
86
0,0
0,0
53
53
15
15
55
55
19
19
0,0
0,0
455
455

Atualmente, as instituições que ofertam vagas de PSC no DF são:
Atualmente, as instituições que ofertam vagas de PSC no DF são:
Tabela 21 – Quantidade de vagas disponibilizadas por Instituição e UAMAs
Tabela 21 – Quantidade de vagas disponibilizadas por Instituição e UAMAs
atendidas, número parcial de janeiro a abril de 2015.
atendidas, número parcial de janeiro a abril de 2015.
Instituição
Instituição
Administrações Regionais
Administrações
Regionais
Centros Olímpicos
Centros
Olímpicos
Defensoria
Pública do DF
Defensoria Pública do DF

112

Vagas
Vagas
disponibilizadas
disponibilizadas
37
37
65
65
27
27

UAMAs
UAMAs
atendidas
atendidas
07
07
11
11
12
12

112
112

Zoológico
Lar dos Velhinhos
Centro de Saúde
Horta Comunitária
CESAM
Biblioteca Nacional
Hospital Sarah Kubitschek
Jardim Botânico
Total

12
20
00
20
04
00
00
04

04
02
01
02
01
00
00
02

189

–

Fonte: COORDEMA, dados parciais de janeiro a abril/2015.

Pelas Tabelas 18 e 19 sobre o panorama da PSC, podemos observar que o
número de vagas oferecidas (189) é bastante inferior à demanda de adolescentes
aguardando vagas (455, no mês de abril de 2015), temos um déficit de 266 vagas,
no período informado.
No DF há apenas uma instituição que oferece vagas aos sábados, sendo um
dos objetivos firmar parcerias que funcionem aos fins de semana para que os jovens
impossibilitados de ir entre segunda e sexta– feira possam ter onde cumprir a
medida

sem

prejudicarem

suas

atividades

(trabalho,

escola,

curso

profissionalizante).
Há uma modalidade aplicada pelo Judiciário de medida de Prestação de
Serviço à Comunidade – Visita à Internação – que vem sendo motivo de reflexão
entre os servidores das medidas socioeducativas, que ao observarem o art. 18 do
Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que: “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.”
Entende-se que é urgente a necessidade de se rever esse tipo de sanção,
pois se no passado ela era vista como uma alternativa eficaz para prevenir a
reincidência do adolescente em atos infracionais mais graves, atualmente é
possível, com o estreitamento dos laços entre o Judiciário e o Executivo, encontrar
novas formas de responsabilizar e educar os adolescentes que não seja expondo
nem aquele que participa da visita, nem o socioeducando que reside na Unidade de
Internação.
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ESTRUTURA FÍSICA E TERRITÓRIO ATENDIDO PELAS UAMAS
As Unidades de Atendimento em Meio Aberto estão distribuídas pelo DF
ocupando 14 estruturas físicas, considerando que as UAMAs Ceilândia I e II
funcionam no mesmo endereço.
Tabela 22 – Área de abrangência por UAMA, parcial de janeiro a abril de 2015.

UAMA
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará
Núcleo Bandeirante
Paranoá
Planaltina
Plano Piloto

Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Sobradinho
Taguatinga

Área de abrangência
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará
SCIA
Núcleo Bandeirante
Candangolândia
Riacho Fundo I e II
Park Way
Paranoá
Itapoã
Planaltina
Brasília
Lago Sul
Lago norte
Varjão
Sudoeste/Octogonal
Cruzeiro
Recanto das Emas
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
Jardim Botânico
Sobradinho I e II
Fercal
Taguatinga
Águas Claras
Vicente Pires

Fonte: COORDEMA, dados parciais de janeiro a abril/2015.

São 15 UAMAs, seis em sede alugada, nove em sedes cedidas (SEDEST,
Administração Regional), estão localizadas em 14 Regiões Administrativas. Faz-se
urgente a necessidade de construção de sedes próprias adequadas, bem como
ampliar a quantidade de UAMAs nas regiões onde estão a maioria do público– alvo
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do serviço, ocupando os territórios que demandam do Estado intervenção
sistemática com ações que colaborem com a comunidade para a interrupção do
ciclo da violência, descentralizando os serviços e oferecendo melhor acessibilidade
para os usuários e dando condições de trabalho para os servidores, visto que o ideal
é que cada especialista seja responsável por até 20 adolescentes.
EQUIPAGEM DAS UAMAS
Conforme informações da Coordenação de Meio Aberto e as considerações
enviadas pelos(as) servidores(as) por meio do questionário para contribuição com a
elaboração do Plano Decenal, até dezembro de 2014, 13 UAMAs contavam com
veículos oficiais alugados, e 15 contavam com computadores, impressoras,
telefones fixos, material de expediente, serviço de limpeza e segurança, alguns
serviços próprios, outros compartilhados com os equipamentos da SEDEST ou
Conselho Tutelar.
Como relatado no histórico, até o ano de 2011 as UAMAs não contavam com
tantos recursos e serviços, o que colocava os servidores e público atendido em
situações desconfortáveis para que os atendimentos acontecessem. Há, ainda,
demanda de equipamentos como data show, recursos financeiros para manutenção
dos equipamentos, instalações e compra de material pedagógico para realização
das oficinas, evitando que esses itens tenham que fazer parte de pregões, licitações
etc. Além disso, faz-se essencial a aquisição de veículos próprios para todas as
unidades, com manutenção frequente, bem como uma van, que possa ser utilizada
para as atividades externas.
5.2. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM SEMILIBERDADE

Existem, hoje, no Distrito Federal, cinco Unidades de Semiliberdade em
funcionamento, dentre as quais, quatro atendem o público masculino e uma o
feminino. As unidades que atendem o público masculino estão localizadas nas
seguintes regiões administrativas do DF: Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e
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Taguatinga.

A

semiliberdade

exclusivamente

feminina

funciona

na

região

administrativa do Guará.
Das cinco unidades em funcionamento, quatro estão situadas em casas
residenciais alugadas na comunidade, e uma (a de Taguatinga) funciona em sede
própria do governo, sem, entretanto, atender à proposta residencial preconizada no
SINASE. Na unidade de Taguatinga, o setor administrativo está fisicamente
separado do ambiente destinado ao abrigamento dos adolescentes. Tal situação foi
sinalizada pelos servidores e registrada no Projeto Político Pedagógico, como uma
dificuldade no processo de trabalho.
A proposta lançada pelo SINASE para que as unidades de semiliberdade
funcionem em moradias residenciais SINASE (2006, p. 68), justifica-se pela própria
especificidade desta medida socioeducativa, que visa educar os adolescentes por
meio do convívio próximo e cotidiano entre servidores e socioeducandos.
Este é um ponto sinalizado pelos servidores atuantes nesta medida
socioeducativa, como fundamental para o aprimoramento do trabalho, pois se faz
necessário que as unidades de semiliberdade possuam projeto arquitetônico próprio,
amplamente debatido entre os servidores, para que unidades adequadas sejam
construídas. O fato de, atualmente, as unidades funcionarem em imóveis
residenciais alugados, é um fator dificultador na execução desta medida
socioeducativa, pois, em sua grande maioria, os imóveis residenciais existentes nas
comunidades não contemplam a demanda do trabalho socioeducativo a ser
realizado em uma unidade de semiliberdade.
Desde o final de 2013, as semiliberdades masculinas passaram a adotar a
estratégia de divisão dos socioeducandos por idade. Assim, a unidade de Santa
Maria passou a receber os adolescentes de 11 a 16 anos, e o trabalho
socioeducativo passou a ter como foco a inserção dos socioeducandos em
atividades de cultura, esporte e lazer, pois nessa idade os adolescentes ainda não
podem ser inseridos no mercado de trabalho. Além disso, a equipe de servidores
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passou a perceber a peculiaridade dessa faixa etária e, no cotidiano do trabalho,
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As unidades do Gama e do Recanto das Emas passaram a receber
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Tabela23
23––Número
Númeroe e
percentual
adolescentes
medida
de semiliberdade
Tabela
percentual
dede
adolescentes
em em
medida
de semiliberdade
por por
Tabela
– Número
e percentual de adolescentes em medida de semiliberdade por
idadeee23
unidade
semiliberdade.
idade
unidade
dedesemiliberdade.
idade e unidade de semiliberdade.

Idade
Idade
Idade
1414
14
1515
15
1616
16
17
17
17
18
18
18
19
1919
20
2020
Total
Total 2013.
Total
Fonte: CODEPLAN,

Fonte:CODEPLAN,
CODEPLAN,
2013.
Fonte:
2013.

Gama
Gama
Gama
NN
%%
N 0,0
% 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0101
7,17,1
01
7,1
0202
14,3
14,3
02
14,3
04
28,6
04
28,6
04
28,6
03
21,4
03
21,4
03
21,4
21,4
0303
21,4
01
7,1
01
01
7,17,1
14
100,0
100,0
1414 100,0

Recanto
das das
Recanto
Recanto
das
Emas
Emas
N Emas
N % %
N 01 %
01
4,2 4,2
01 01 4,2 4,2
01
4,2
05 05 20,8
20,8
05
20,8
04
04 16,716,7
04
16,7
08
33,3
08
33,3
08
33,3
04
16,7
16,7
04 04 16,7
01
4,2
01
01
4,2 4,2
24
100,0
100,0
24 24 100,0

Taguatinga
Taguatinga
Taguatinga
N N % %
N 0,0 0,0
% 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
05 05 23,8
23,8
05
23,8
09
09 42,9 42,9
09
42,9
04
19,0
04
19,0
04
19,0
03
14,3
14,3
03 03 14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
21
100
21 21 100 100

Total Total
Total
N N %
%
N
% 1,7
01 01 1,7
01
02 02 1,7
3,4 3,4
02
3,4
12 12 20,3
20,3
12
20,3
17
17 28,8 28,8
17
28,8
15
25,4
15
25,4
15
25,4
10
16,9
16,9
10 10 16,9
02
3,4
02
02
3,4 3,4
59
100,0
59 59100,0 100,0
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Tabela 24 – Número e distribuição percentual dos adolescentes em medida de
semiliberdade por local de residência.

Adolescentes
N
%
11
18,6
09
15,3
06
10,2
05
8,5
04
6,8
04
6,8
03
5,1
02
3,4
02
3,4
02
3,4
02
3,4
02
3,4
07
11,9

Local de residência
Samambaia
Ceilândia
Santa Maria
Taguatinga
Paranoá
Recanto das Emas
Itapoã
Brazlândia
Planaltina
Guará
Lago Norte
SCIA/Estrutural
Outros
Total

59

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Outro dado que justifica a abertura de novas unidades de semiliberdade no
DF é a superlotação das unidades existentes, que funcionam com efetivo de
adolescentes acima de suas capacidades. No que diz respeito à modulação ideal de
cada Unidade de Semiliberdade, de acordo com o Diário Oficial nº 215, de 15 de
outubro de 2013, o quantitativo ideal de socioeducandos(as) e de servidores seria
como o que consta na tabela abaixo:

Tabela 25 – Modulação das unidades de semiliberdade

Unidade

Capacidade de
socioeducandos

ATRS

Taguatinga
Gama
Recanto das Emas
Santa Maria
Guará
Total

30
20
20
20
20
110

32
22
22
22
22
120

Especialista
Assistente
Pedagogo Psicólogo
Social
02
01
02
02
01
02
02
01
02
02
01
02
02
01
02
10
05
10

Fonte: Portaria nº 311, de 11 de outubro de 2013, publicada no DODF nº 215, de 15/10/2013, Seção I, p.24.
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Técnico
Socioeducativo
03
02
02
02
02
11
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Entretanto, a realidade atual está configurada conforme a próxima tabela, que
demonstra o quantitativo de socioeducandos/as e servidores existentes atualmente
em cada unidade de semiliberdade:
Tabela 26 – Quantitativo de servidores e socioeducandos nas unidades de
semiliberdade

Unidade

Capacidade de
socioeducandos

ATRS

Taguatinga
Gama
Recanto das Emas
Santa Maria
Guará
Total

54
24
26
23
08
135

43
25
25
22
27
142

Especialista
Assistente
Pedagogo Psicólogo
Social
03
02
02
02
01
01
01
02
01
02
03
02
03
0,0
01
11
08
07

Técnico
Socioeducativo
03
03
02
02
02
12

Fonte: COORSEMI em 22/04/2015.

A partir das tabelas acima podemos perceber que, com exceção da unidade
feminina do Guará, todas as outras unidades funcionam com um quantitativo de
socioeducandos acima da capacidade. Entretanto, também percebemos que
algumas das unidades contam com um quantitativo de servidores acima do mínimo
previsto. Contudo, aqui cabe uma contextualização desses números, pois o que
percebemos hoje nas unidades de semiliberdade é uma grande concentração de
servidores perto de se aposentarem. Isso ocorre devido ao fato de haver diferenças
salariais entre as medidas socioeducativas. Na internação as gratificações são
maiores que na semiliberdade, que por sua vez, são maiores que no meio aberto.
Essa é uma questão que acaba por prejudicar o trabalho socioeducativo, pois o
servidor perto de se aposentar busca estar lotado em unidades onde a gratificação é
maior. Se as gratificações fossem iguais em todas as medidas, poderíamos ter uma
melhor distribuição dos servidores. Entretanto, esse é um tema que, devido a sua
complexidade, deve ser analisado mediante amplo debate entre os servidores
atuantes nas diferentes medidas socioeducativas do DF.
O fato da semiliberdade feminina ainda estar funcionando com um efetivo de
socioeducandas abaixo de sua capacidade, é explicado pelo fato de ter sido recém–
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inaugurada e de o público socioeducativo feminino ser significativamente menor que
o masculino.
A inauguração da primeira unidade de semiliberdade feminina do DF, no
primeiro semestre de 2014, veio atender a uma demanda crescente de melhor oferta
de atendimento socioeducativo especializado para o gênero feminino. Antes da
inauguração dessa unidade, as adolescentes que cometiam ato infracional,
poderiam ser sentenciadas à medida em meio aberto ou à medida de internação,
sendo que, nesse último caso, eram enviadas a uma unidade de internação
prioritariamente masculina, onde foi destinado um espaço (módulo) unicamente para
as adolescentes. Assim, uma enorme lacuna se fazia presente, com a falta de uma
unidade feminina para a qual as socioeducandas poderiam ser sentenciadas
adequadamente.
Com a inauguração da semiliberdade feminina e o decorrer do cotidiano do
trabalho, foi possível à equipe de servidores perceberem a singularidade do público
feminino e a necessidade do desenvolvimento de técnicas de trabalho específicas.
Podemos perceber, pela exposição dessas duas experiências relatadas acima
(a divisão dos socioeducandos por faixa etária e a abertura da semiliberdade
feminina), que a prática cotidiana das equipes nas unidades de atendimento vem,
paulatinamente, contribuindo para a construção de um saber próprio do âmbito
socioeducativo.

Nesse

sentido,

em

relação

à

medida

socioeducativa

de

semiliberdade, muito ainda deve ser discutido, problematizado e debatido, para que
a singularidade desta modalidade seja realmente investigada e entendida, podendo
assim, avançar rumo a uma melhoria na eficiência do trabalho oferecido.
A medida de semiliberdade, por não coibir a liberdade dos adolescentes por
meio de algemas e grades, acaba por nos levar ao grande desafio de: transitar entre
a imposição legal da medida socioeducativa e a restrição da liberdade dos
socioeducandos exercida pelos servidores sem o uso de nenhum artifício físico,
mas, tão somente, por meio da criação de um vínculo com os adolescentes, do
aconselhamento e da indução à reflexão.
Nesse sentido, um dado importante e comumente mal interpretado, é o
referente ao número de evasões/fugas de socioeducandos da medida de
semiliberdade. Cabe aqui esclarecer a diferença entre as duas nomenclaturas:
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9 Evasão: quando o socioeducando, após atividade externa ou uso do benefício do
final de semana junto aos familiares, não retorna para a unidade de
semiliberdade na data e hora previamente estabelecidos;
9 Fuga: quando o socioeducando se encontra na unidade de semiliberdade e dela
resolve se retirar, sem a autorização da equipe socioeducativa, com o intuito
expresso de não mais cumprir a medida socioeducativa, mesmo ciente das
implicações legais.
Tabela 27 – Número e percentual de adolescentes por quantidade de evasões/fuga
da semiliberdade durante o cumprimento da medida, por unidade de semiliberdade.

Número de evasões
0
1
2
3
4
5 ou mais
Sem informação
Total

Gama
N
05
05
02
01
0,0
0,1
0,0
14

%
35,7
35,7
14,3
7,1
0,0
7,1
0,0
100,0

Recanto das
Emas
N
%
04
16,7
09
37,5
02
8,3
02
8,3
01
4,2
04
16,7
02
8,3
24
100,0

Taguatinga
N
11
05
03
01
0,0
01
0,0
21

%
52,4
23,8
14,3
4,8
0,0
4,8
0,0
100

Total
N
20
19
07
04
01
06
02
59

%
33,9
32,2
11,9
6,8
1,7
10,2
3,4
100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Não raro, tais dados são precipitadamente interpretados como ineficiência na
execução da medida socioeducativa de semiliberdade. Entretanto, é importante que
haja maior discussão sobre as particularidades desta medida socioeducativa.
Ao mesmo tempo em que na semiliberdade ocorre a ausência de
instrumentos coercitivos na restrição da liberdade do(a) socioeducando(a), o que
dificulta a imposição da obrigatoriedade do cumprimento da medida socioeducativa
por parte da equipe; por outro lado, a medida reúne condições únicas para uma
avaliação da capacidade de o(a) adolescente lidar com a restrição (e não privação)
de sua liberdade, e o consequente nível de responsabilidade necessário para isso.
Vários fatores influenciam no número de evasões/fuga de uma unidade de
semiliberdade, os quais vão desde a fragilidade da rede de atendimento, até a
própria instabilidade típica da adolescência. A escola, a família e o judiciário são
parceiros importantíssimos e fundamentais no sucesso da execução desta medida
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socioeducativa. São não somente, mas principalmente eles que, junto com a equipe
da unidade socioeducativa, vão apoiar o adolescente rumo a ressignificação de seus
conceitos e valores.
A escola, por exemplo, tem um papel fundamental ao acolher esse aluno e
ressuscitar nele o prazer de aprender. Não raro esses adolescentes, quando
admitidos na unidade de semiliberdade, estão afastados da vida escolar por meses,
ou até mesmo anos, apresentando diversas dificuldades de readaptação, que vão
desde as cognitivas até as psicológicas.
Por outro lado, a família deve constituir o alicerce sólido e seguro no qual o
adolescente poderá apoiar-se nos momentos de dificuldade, de não aceitação
social, de medo, de incertezas. É da família que devem surgir as palavras mais
importantes de estímulo e valorização ao adolescente. Se sentir amado e estimulado
pelo núcleo familiar, faz o adolescente se sentir mais seguro frente às incertezas do
futuro. É na família também, que devem nascer os principais exemplos a serem
seguidos pelo adolescente, no sentido de nortear seu comportamento frente às
dificuldades da vida.
Já o Sistema de Justiça (VEMSE, Promotoria e Defensoria Pública) tem um
papel fundamental e complementar no trabalho socioeducativo almejado pela
medida de semiliberdade, principalmente nos casos de adolescentes em que a
aceitação de normas e regras é mais difícil. Pois, como já dito anteriormente, essa é
uma medida socioeducativa onde os artifícios coercitivos são escassos. Assim, esse
aspecto deve ser agregado à execução da medida de semiliberdade, pelos parceiros
do judiciário. Um judiciário frequentemente presente e próximo às equipes
socioeducativas das unidades, fortalecerá sobremaneira o cotidiano do trabalho a
ser realizado.
Dessa forma, o dado estatístico relativo ao número de evasões/fuga de
socioeducandos da medida de semiliberdade é um dado complexo que deve ser
analisado não isoladamente, mas sim em conjunto com outras variáveis.
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Tabela 28 – Número e percentual de adolescentes em medida de semiliberdade por
ato infracional, segundo unidade de semiliberdade
Ato Infracional
Roubo
Tráfico de drogas
Receptação
Tentativa de homicídio
Calúnia
Homicídio
Posse ou porte ilegal de arma
de fogo
Sequestro ou cárcere privado
Furto
Latrocínio
Lesão corporal
Tentativa de homicídio
Total

Gama
N
06
01
0,0
01
01
01
0,0

%
42,9
7,1
0,0
7,1
7,1
7,1
0,0

Recanto das
Emas
N
%
13
54,2
05
20,8
01
4,2
02
8,3
01
4,2
0,0
0,0
01
4,2

01
01
01
01
0,0
14

7,1
7,1
7,1
7,1
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
01
24

1
0,0
0,0
0,0
4,2
100,0

Taguatinga

Total

N
14
02
02
0,0
0,0
0,1
01

%
66,7
9,5
9,5
0,0
0,0
4,8
4,8

N
33
08
03
03
02
02
02

%
55,9
13,6
5,1
5,1
3,4
3,4
3,4

01
0,0
0,0
0,0
0,0
21

4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

02
01
01
01
01
59

3,4
1,7
1,7
1,7
1,7
100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013. Em caso de mais de um ato infracional, foi registrado o de maior gravidade.

Outro ponto importante que devemos levar em consideração e que é
sinalizado pelo SINASE (2006, p.28), é a capacidade pessoal de o(a) adolescente
em cumprir a medida socioeducativa. Como explicar, por exemplo, que dois
adolescentes autores de um mesmo tipo de ato infracional, sentenciados a cumprir
uma mesma medida socioeducativa, numa mesma unidade de semiliberdade,
apresentem rendimentos diferentes? A resposta é muito simples e diz respeito a
singularidade de cada indivíduo. Sabemos que numa mesma família onde dois filhos
são criados da mesma forma, cada um irá responder subjetivamente, singularmente
e diferentemente aos estímulos, regras, normas, etc.
Pensando dessa forma, o tipo de ato infracional cometido pelo adolescente,
não pode nunca ser o único norteador de qual medida socioeducativa deverá ser
aplicada. Ao mesmo tempo, muito ainda devemos caminhar para alcançar a um
maior entendimento da peculiaridade de cada medida socioeducativa e do alcance
socioeducativo que cada uma delas tem a oferecer.
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Tabela
– Número
e percentual
adolescentes
medida
semiliberdade
Tabela
29 29
– Número
e percentual
de de
adolescentes
emem
medida
de de
semiliberdade
nível
instrução
e situação
escolar.
porpor
nível
de de
instrução
e situação
escolar.

Situação
escolar
Situação
escolar
Nível
de instrução
Nível
de instrução

Estuda
NãoNão
Estuda
N N

% %

N N

% %

N N

instrução
e ensino
SemSem
instrução
e ensino
fundamental
fundamental
17 17 36,236,2 27 27 57,457,4 03 03
incompleto
incompleto
Ensino fundamental
fundamental
Ensino
completoe emédio
médio 04 04 36,436,4 07 07 63,663,6 0,0 0,0
completo
incompleto
incompleto
Ensino
médio
completo
Ensino
médio
completo
100,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,000,00 01 01 100,0
e superior
incompleto
e superior
incompleto
Total
Total

Total
Total

Matriculado
Matriculado
Matriculado
e e Matriculado
e e
Frequenta NãoNão
Frequenta
Frequenta
Frequenta

21 21 35,635,6 35 35 59,359,3 03 03

% %

% %

N N

% % Medida
Medida

6,4 6,4

100,0 79,779,7
47 47 100,0

0,0 0,0

100,0 18,618,6
11 11 100,0

0,0 0,0

100,0 1,7 1,7
01 01 100,0

5,1 5,1

100,0 100,0
100,0
59 59 100,0

Fonte:
CODEPLAN,
Fonte:
CODEPLAN,
2013.2013.

Observa-se
36,2
dos(as)
adolescentes,
cumprem
medida
Observa-se
queque
36,2
%%
dos(as)
adolescentes,
queque
cumprem
medida
de de
semiliberdade,
nenhum
nível
instrução
concluíram
o ensino
semiliberdade,
nãonão
têmtêm
nenhum
nível
de de
instrução
ou ou
nãonão
concluíram
o ensino
fundamental.
Nas
unidades
semiliberdade,
constata-se
a maioria
deles(as)
fundamental.
Nas
unidades
de de
semiliberdade,
constata-se
queque
a maioria
deles(as)
encontra-se
estacionado
série
ensino
fundamental.
trabalho
encontra-se
estacionado
na na
5ª 5ª
série
/ 6º/ 6º
anoano
do do
ensino
fundamental.
UmUm
trabalho
socioeducativo
eficiente,
precisa
contar
com
trabalho
alfabetização
eficiente,
socioeducativo
eficiente,
precisa
contar
com
umum
trabalho
de de
alfabetização
eficiente,
trabalho
letramento,
propostas
pedagógicas
e modalidades
atendam
umum
trabalho
de de
letramento,
propostas
pedagógicas
e modalidades
queque
atendam
às às
necessidadesespecíficas
específicasdesses
dessessocioeducandos;
socioeducandos;bem
bemcomo
comouma
umagama
gamade de
necessidades
estímuloseducativos,
educativos,culturais,
culturais,de delazer,
lazer,de deesporte
esporteetc.,
etc.,quequelevem
levemo(a)
o(a)
estímulos
adolescente
a uma
mudança
rumo
qualitativa
vida.
adolescente
a uma
mudança
de de
rumo
qualitativa
emem
suasua
vida.
Aqui
vale
a pena
fazer
uma
ponderação
importante:
Como
é para
Aqui
vale
a pena
fazer
uma
ponderação
importante:
Como
é para
umum
adolescente
anos
(idade
maioria
socioeducandos
cumprimento
adolescente
de de
17 17
anos
(idade
da da
maioria
dosdos
socioeducandos
emem
cumprimento
de de
medidade desemiliberdade),
semiliberdade),quequeestá
estáafastado
afastadoda daescola
escolahá háalgum
algumtempo,
tempo,
medida
estacionado
série/
ensino
fundamental,
retornar
estudos?
estacionado
na na
5ª 5ª
série/
6º 6º
anoano
do do
ensino
fundamental,
retornar
aosaos
estudos?
OsOs
desafios
muitos,
mas
tornam
maiores
ainda
quando
a escola
oferece
desafios
sãosão
muitos,
mas
se se
tornam
maiores
ainda
quando
a escola
nãonão
oferece
metodologia
própria
para
vencer
esse
desafio.
metodologia
própria
para
vencer
esse
tipotipo
de de
desafio.
ainda
outra
questão
importante:
existe
alguma
razão
específica
E E
ainda
outra
questão
importante:
existe
alguma
razão
específica
queque
explique,
pelo
menos
indícios,
sobre
a causa
maioria
socioeducandos
explique,
ou ou
pelo
menos
dê dê
indícios,
sobre
a causa
da da
maioria
dosdos
socioeducandos
sentenciados
à semiliberdade
estar
estacionado
série/6º
ensino
sentenciados
à semiliberdade
estar
estacionado
na na
5ª 5ª
série/6º
anoano
do do
ensino

124

124124

fundamental? Esse dado sinaliza algo? Talvez possamos destacar alguns pontos,
como por exemplo o fato de que é a 5ª série/ 6º ano que justamente marca a entrada
na adolescência (12 anos), assim como também marca a atuação de vários
professores no cotidiano escolar do aluno, que antes era conduzido por apenas um
profissional. Até que ponto tais fatores estão interligados? É consenso entre os
profissionais da educação que essas mudanças bruscas vivenciadas pelos alunos
na 5ª série/ 6º ano do ensino fundamental, provocam, entre as reações mais
comuns: insegurança e crescente dificuldade em se abrir e relatar problemas.
Fato é que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade será avaliado pela VEMSE através de diversos fatores, dentre eles, o
rendimento escolar. Mas será que esse fator, antes de poder ser cobrado do
socioeducando, está sendo ofertado de forma realmente eficiente? Será que a
escola está cumprindo seu papel de oferecer ao socioeducando um arsenal de
oportunidades de mudança de paradigma para sua vida? Esse adolescente, ao ser
novamente inserido no ambiente escolar após longo período de afastamento,
encontrará um ambiente acolhedor, estimulante e propício para que ele não só
aprenda conteúdos novos, como também reaprenda os antigos já esquecidos?
Por fim, outro dado importante a ser citado e que interfere sobremaneira na
execução do trabalho socioeducativo é a ineficiência do serviço de bilhetagem
eletrônica existente. No cotidiano do cumprimento da medida socioeducativa de
semiliberdade, os(as) socioeducandos(as) recebem um cartão com determinado
número limitado de créditos, para que possam usufruir do serviço de transporte
público e, assim, se locomover para suas atividades externas (cursos, trabalho,
escola etc.). Esse cartão de transporte é fruto de um contrato firmado com uma
empresa. Entretanto, quando esses créditos acabam, os servidores das unidades
têm, não raro, dificuldade em efetuar as recargas dos cartões, o que, muitas vezes,
acaba por prejudicar a frequência dos(as) socioeducandos(as) em suas atividades
externas.
Para que a medida socioeducativa de semiliberdade e não só ela, mas todas
as outras medidas socioeducativas, possam realmente e efetivamente realizar um
trabalho sólido de ressocialização e de mudança de paradigma junto aos
adolescentes, é necessário uma rede de parceiros forte e coesa, a fim de construir
pontes sólidas que levem esses socioeducandos de uma margem à outra, ou seja,
da margem do ato infracional e de todas as circunstâncias nele envolvidas, à
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margem onde se encontram novas perspectivas e esperanças, onde um projeto de
vida mais digno e saudável poderá ser construído.
5.3 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM INTERNAÇÃO
O presente diagnóstico contou com a consulta de materiais institucionais que
tratam diretamente do contexto das medidas socioeducativas no DF. Sendo assim,
engloba as contribuições da pesquisa realizada no ano de 2013 pela Companhia de
Planejamento (CODEPLAN) do Distrito Federal (2013), as avaliações contidas no
Projeto Político– Pedagógico da Internação (2013), consultas em outros documentos
institucionais (sinopse estatística, efetivo, DODF etc.), além das contribuições por
meio do questionário aplicado aos servidores do Sistema Socioeducativo de
Internação.
A medida socioeducativa de internação integra parte dos seis tipos de
medidas impostas pela Lei Federal nº 8.069/1990 ao(a) adolescente autor(a) de ato
infracional, sendo caracterizado em seu art. 121 como uma “medida privativa da
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”.
Com o intuito de formar parâmetros locais sobre as MSE e ressaltando o
caráter educativo– pedagógico das medidas aplicadas ao(a) socioeducando(a), a
SECRIANÇA criou e organizou seus programas de atendimento socioeducativo
regidos por um PPP construído a partir dos princípios da gestão participativa e
contando com a colaboração de diversos profissionais do próprio sistema distrital.
Possuindo como base este documento, o programa de atendimento
socioeducativo de internação apresenta como missão:
Promover a reintegração social do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de internação ou em internação provisória e interferir,
efetivamente, na trajetória do adolescente apreendido em flagrante por
prática de ato infracional, preparando– os para o convívio social; a partir da
reflexão sobre as consequências lesivas do ato infracional praticado, do
desenvolvimento da autonomia, do aprendizado da cooperação e da
construção de seu projeto de vida. (SECRIANÇA, 2013).
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Para atingir a missão a que se propõe, o programa de internação
socioeducativo encontra-se organizado no seguinte formato:
Figura 10 – Organização do Sistema Socioeducativo de Internação do Distrito
Federal

NAI/UAI

SECRIANÇA

UIPSS
Subsecretaria do
Sistema
Socioeducativo

UNIRE

UIP
Corodenação de
Internação

UISS

UISM

UIBRA

UNISS

Nota-se preocupação em dispor de um programa de atendimento a partir de
uma organização em processos do seu sistema, uma vez que inaugura unidades
que disponibilizam serviços que se destinam desde o atendimento inicial ao(à)
adolescente que cometeu ato infracional, perpassando pelas modalidades de
internação prevista em lei – podendo ser ela de internação provisória, internação
sanção ou internação estrita – até o acompanhamento deste no usufruto de suas
saídas sistemáticas.
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AtendimentoSocioeducativo
Socioeducativocontam
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sedespróprias,
próprias,
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próximasao
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padrãoarquitetônico
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BrazlândiaeeSobradinho.
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Para
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modulaçãonanaorganização
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profissionais:
Tabela
Tabela3030– –Quantitativo
Quantitativode
deservidores
servidorespor
porUnidade
Unidadede
deInternação.
Internação.
Unidade
Unidade
Brazlândia
Brazlândia
Planaltina
Planaltina
Recanto
Recantodas
dasEmas
Emas
Saída
SaídaSistemática
Sistemática
Santa
SantaMaria
Maria
São
São
Sebastião
Sebastião
(Provisório)
(Provisório)
São
São
Sebastião
Sebastião
(Internação
(Internaçãoestrita)
estrita)
Unidade
UnidadededeInternação
Internação
dede
Sobradinho
Sobradinho
Unidade
UnidadededeInternação
Internação
dodo
Gama
Gama(Internação
(Internação
feminina)
feminina)
Total
Total

NºNºde
deprofissionais
profissionais
NºNºdede
Assistente
Assistente
adolescentes
adolescentes ATRS
ATRS
Pedagogo
Pedagogo Psicólogo
Psicólogo
Social
Social
9090
146
146
0808
0505
08
08
9090
146
146
0808
0505
08
08
180
180
292
292
1212
0707
12
12
8080
130
130
0707
0404
07
07
9090
146
146
0808
0505
08
08

Técnico
Técnico
Socioeducativo
Socioeducativo
20
20
20
20
30
30
18
18
20
20

180
180

292
292

1212

0707

12
12

30
30

9090

146
146

0808

0505

08
08

20
20

9090

146
146

0808

0505

08
08

20
20

5454

9090

0606

0404

06
06

12
12

944
944

1534
1534

7777

4747

77
77

190
190

Fonte:
Fonte:
Portaria
Portaria
nº nº
311,
311,
dede
1111
dede
outubro
outubro
dede
2013,
2013,publicada
publicadanonoDODF
DODFnºnº215,
215,dede15/10/2013,
15/10/2013,Seção
SeçãoI, I,p.23.
p.23.
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É oportuno ressaltar que o documento informa a necessidade quantitativa dos
profissionais para a execução dos serviços presentes nas unidades, sendo
construído, inclusive, antes da inauguração das Unidades de Santa Maria,
Brazlândia, São Sebastião – internação estrita – e da Unidade de Saída Sistemática.
Outro ponto que chama a atenção é a não previsão do quantitativo necessário
para o funcionamento do UAI/NAI, o que, dado o exercício em suas atividades,
demanda mais do quantitativo de servidores do que o previsto nos dados expostos
na tabela ora apresentada.
Frisa-se que mesmo com a contratação temporária de profissionais para
preenchimento das vagas ausentes dos quadros, esta não cria possibilidades reais
para o bom desempenho das atividades ofertadas, pois se tornam paliativos para um
cenário de trabalho que demanda por profissionais permanentes em seu quadro.
A ausência de concursos constantes corrobora com o quadro de baixo efetivo
geral, uma vez que houve apenas dois grandes concursos para o Sistema
Socioeducativo distrital sendo nos anos de 2008 e 2010, respectivamente. O quadro
de baixa constância no concurso faz com que a partir dos casos de afastamento do
servidor, aposentadoria, exoneração, aumente as dificuldades já encontradas se
tomadas a superlotação do sistema e a progressiva dificuldade deste em manter sua
capacidade ideal de servidores para desempenhar de maneira satisfatória suas
atividades.
Sendo assim, a superação do desafio apresentado só pode ocorrer caso haja
concurso público permanente para preenchimento do quadro de profissionais da
carreira socioeducativa com o intuito de obter o quantitativo necessário para que
seja realizada a devida execução do programa socioeducativo de internação com a
qualidade desejada e que almeja alcançar, possibilitando a realização concreta das
atividades socioeducativas diárias das unidades, a criação de um clima
organizacional de bem-estar dos(as) servidores(as), prevenindo a tensão e o
adoecimento das relações profissionais existentes.
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Sobre o público atendido, conforme os dados da pesquisa realizada pela
CODEPLAN (2013) sobre as Unidades de Atendimento Socioeducativo de
internação do DF, consta como o principal local de moradia dos(as) adolescentes a
RA de Ceilândia (20,2%), seguido por Samambaia (13,4%) e Recanto das Emas
(8,3%).
Tabela 31 – Número e distribuição percentual dos adolescentes em medida de
internação por local de residência.
Local de residência
Ceilândia
Samambaia
Recanto das Emas
Planaltina
Santa Maria
Taguatinga
São Sebastião
Gama
SCIA/Estrutural
Sobradinho
Itapoã
Outros
Total

Adolescentes
N
109
72
45
40
33
27
24
22
21
18
17
111

%
20,2
13,4
8,3
7,4
6,1
5,0
4,5
4,1
3,9
3,3
3,2
20,6

539

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Deve-se chamar atenção com relação à presença de socioeducandos(as)
residentes do entorno do Distrito Federal e que foram incorporados no item “outros”
da tabela acima descrita.
Esse ponto é elementar, já que se torna necessária a criação de propostas de
integração no trabalho e da necessidade de assumir as responsabilidades que cada
ente federativo deve possuir, uma vez que há uma comunicação indireta, porém,
significativa, entre ambas as realidades sentidas. Sendo assim, denota-se, desta
forma, a incorporação deste tema em espaços organizativos e intersetoriais que
envolvam o diálogo entre o DF, Goiás e Minas Gerais como, por exemplo, a inclusão
deste tema na Rede Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (Rede
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RIDE)51
, dentre outras possibilidades de diálogos com os Estados, Municípios e o
RIDE)51, dentre outras possibilidades de diálogos com os Estados, Municípios e o
DF.
DF.
Ainda sobre o mesmo cenário, a referente pesquisa já demonstra um
Ainda sobre o mesmo cenário, a referente pesquisa já demonstra um
possível ponto de encontro entre estas Unidades Federativas (UFs) quando
possível ponto de encontro entre estas Unidades Federativas (UFs) quando
ressalta que há “uma curiosa ocorrência de migrantes na medida de internação”
ressalta que há “uma curiosa ocorrência de migrantes na medida de internação”
(CODEPLAN, 2013, p.22), devendo ser realizadas pesquisas específicas sobre a
(CODEPLAN, 2013, p.22), devendo ser realizadas pesquisas específicas sobre a
origem e o histórico sociofamiliar, entrelaçando-se com os dados da realidade
origem e o histórico sociofamiliar, entrelaçando-se com os dados da realidade
sociodemográfica local e indicadores que abarquem as medidas socioeducativas
sociodemográfica local e indicadores que abarquem as medidas socioeducativas
de internação interposta.
de internação interposta.
Tabela 32 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação por
Tabela
Número eonde
percentual
de adolescentes em medida de internação por
Unidade32
da –Federação
nasceram.
Unidade da Federação onde nasceram.

Distrito Federal
Distrito
Goiás Federal
Goiás
Piauí
Piauí
Maranhão
Maranhão
Bahia
Bahia
Pará
Pará
Outras
Outras
Fonte: CODEPLAN, 2013.
Fonte: CODEPLAN, 2013.

Local de residência
Local de residência

Total
Total

Adolescentes
Adolescentes
N
%
N
%
436
80,9
436
80,9
24
4,5
24
4,5
18
3,3
18
3,3
16
3,0
16
3,0
11
2,0
11
2,0
06
1,1
06
1,1
28
5,2
28
5,2
539
100,0
539
100,0

Em referência ao gênero dos(as) adolescentes, é perceptível que na
Em referência ao gênero dos(as) adolescentes, é perceptível que na
internação há maior existência de adolescentes do gênero masculino52
.
internação há maior existência de adolescentes do gênero masculino52.
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A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) foi criada pela Lei
A Região Integrada
do 1998,
Distrito
e Entorno
(RIDE/DF)
foi 2.710,
criada pela
Complementar
nº 94, de
de Desenvolvimento
19 de fevereiro de
e Federal
regulamentada
pelo
Decreto nº
de 4 Lei
de
Complementar
94, de pelo
19 de
fevereiro
de 1998,
regulamentada
agosto de 1998,nºalterado
Decreto
nº 3.445,
de 4e de
maio de 2000.pelo Decreto nº 2.710, de 4 de
52
agosto
1998, alterado
nº 3.445,
de 4 de Socioeducativa
maio de 2000. que acompanhava a MSE de
Cabede
ressaltar
que na pelo
data Decreto
da pesquisa,
a Unidade
52
Cabe
ressaltar
que
na
data
da
pesquisa,
a
Unidade
Socioeducativa
que
a MSE
de
internação voltada para o público feminino era a UNIRE. Essa mudança
seacompanhava
deu devido a essa
ação
internação
voltada
para
o
público
feminino
era
a
UNIRE.
Essa
mudança
se
deu
devido
a
essa
ação
integrar parte o plano de desocupação da UIPP e ser esta unidade a mais adequada para recebê-las.
integrar
parte o plano
de desocupação
da UIPP e ser
estatransferidas
unidade a mais
recebê-las.
Após
a conclusão
da UISM,
todas as adolescentes
foram
para adequada
esta últimapara
unidade.
Após a conclusão da UISM, todas as adolescentes foram transferidas para esta última unidade.
51
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Tabela 33 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação
segundo o sexo.
Local de residência
UIP
UIPP
UNIRE
Total

Masculino
N
%
81
100,0
288
100,0
157
92,4

Feminino
N
%
00
0,0
00
0,0
13
7,6

N
81
288
170

%
100,0
100,0
100,0

526

13

539

100,0

97,6

2,4

Total

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Isso pode explicar a tendência histórica da organização da gestão do Sistema
Socioeducativo pensado a partir da ênfase no cenário do masculino, o que traz a
nítida dificuldade de enxergar devidamente as necessidades por serviços públicos e
atividades socioeducativas que consigam dialogar criticamente com a especificidade
da população feminina no ambiente socioeducativo de internação.
Sobre o aspecto da internação para as adolescentes, esta se encontra sendo
executada na UISM, permanecendo neste espaço tanto adolescentes em
cumprimento de internação provisória quanto de internação sanção e estrita,
divididas em duas turmas em um único módulo.
A organização obedece ao seguinte padrão: uma turma encontra-se
exclusivamente para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação provisória, sendo parte desta destinada às adolescentes entre 12 anos de
idade completos e 18 anos de idade incompletos, e outra turma para aquelas que
cumprem MSE de internação estrita e de sanção que se dividem no mesmo sentido
com relação à faixa etária, isto é, parte da turma volta-se para adolescentes entre 12
anos de idade completos e 18 anos de idade incompletos e a outra entre 18 anos de
idade completos e 21 anos de idade incompletos.
Como já mencionado, há uma ausência de estrutura específica para o
acompanhamento de adolescentes pertencentes a esse gênero, uma vez que em
uma única Unidade do SSE/DF as socioeducandas cumprem MSE de internação
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provisória, de sanção, estrita e, inclusive, são acompanhadas pelas saídas
sistemáticas que, assim, fazem o devido usufruto.
Somado a este item, ressalta-se a inexistência de dados que avancem e
englobem outros patamares da diversidade existentes na realidade socioeducativa,
porém, embora necessárias sejam inviabilizadas no contexto do presente ambiente
socioeducativo. Torna-se necessário e urgente englobar e dar a devida atenção às
questões de identidade de gênero, orientação sexual, entre outras demandas que
possam ser apresentadas pelo público LGBT atendido no programa socioeducativo
de internação do DF.
A tabela seguinte demonstra a faixa etária da população atendida. A pesquisa
demonstrou que o acompanhamento socioeducativo de internação se concentra
com os(as) socioeducandos que possuem entre 17 e 18anos de idade,
representando 57,9% da população total.
Tabela 34 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação, por
idade e unidade de internação.
Número de evasões
13
14
15
16
17
18
19
20
Sem informação
Total

UIPP
N
%
0
0,0
11
3,8
20
6,9
39
13,5
102
35,4
72
25,0
33
11,5
10
3,5
1
0,3

UNIRE
N
%
1
0,6
3
1,8
8
4,7
19
11,2
47
27,6
52
30,6
32
18,8
8
4,7
0
0,0

N
0
1
7
19
19
20
9
6
0

288

170

81

100,0

100,0

UIP

%
0,0
1,2
8,6
23,5
23,5
24,7
11,1
7,4
0,0

N
1
15
35
77
168
144
74
24
1

100

539

Total

%
0,2
2,8
6,5
14,3
31,2
26,7
13,7
4,5
0,2

100,0

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Destas, apenas uma se encontra voltada para o atendimento inicial a todos os
adolescentes envolvidos na ocorrência de atos infracionais; apenas uma unidade
exclusivamente para o acompanhamento da internação provisória, sendo que esta
atende adolescentes do gênero masculino.
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Em relação à internação estrita, apenas há três internações que cumprem
este tipo de sentença, são elas: UIP; UISM; e UISS; que também acompanhando
internação sanção destinada ao público masculino entre 12 anos de idade completos
a 18 anos de idade incompletos. Duas unidades de internação são destinadas ao
público masculino maior de 18 anos e com 21 anos de idade incompletos, sendo
elas a UIBRA e UNIRE. Apenas uma unidade encontra-se destinada ao
acompanhamento de adolescentes e jovens em usufruto de saídas sistemáticas,
sendo ela localizada na RA do Recanto das Emas.
Outro ponto refere-se à UIBRA, uma vez que, mesmo possuindo estrutura
administrativa própria, encontra-se desempenhando seus serviços dentro da UISS,
por carecer de base estrutural fixa e definitiva na região em que se encontra
destinada a atuar. Embora ainda nesse contexto, a sua não existência poderia ser
entendida como um maior desafio ao Sistema Socioeducativo do DF, haja vista que
atualmente a SUBSIS dispõe de apenas duas unidades de atendimento voltado ao
público socioeducativo entre 18 anos de idade e 21 anos incompletos.
A UNIRE vem de encontro a esse mesmo público, porém, com a desativação
da UIPP, passa a atender grande parte do seu público, tornando-se, atualmente, a
maior unidade de internação socioeducativa do DF.
Em relação ao contexto familiar, torna-se notória a presença da mãe como
principal responsável pelo socioeducando acompanhado. Esse dado aparece como
40,4% do total de entrevistados(as) durante a pesquisa.
Tabela 35 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação,

segundo as pessoas com quem residem, por unidade de internação.
Pessoas com quem
residem
Mãe
Familiares
Mãe e pai
Mãe e padrasto
Companheira (o)
Pai
Pai e madrasta

UIPP

N
133
57
50
29
44
7
3

%
46,2
19,8
17,4
10,1
15,3
2,4
1,0

UNIRE
N
%
61
35,9
52
30,6
29
17,1
33
19,4
18
10,6
6
3,5
3
1,8

N
24
18
19
19
12
3
0

UIP

%
29,6
22,2
23,5
23,5
14,8
3,7
0,0

Total

N
218
127
98
81
74
16
6

%
40,4
23,6
18,2
15,0
13,7
3,0
1,1

134

134

Outros
Total de
adolescentes

31

10,8

7

4,1

7

8,6

45

8,3

288

-

170

-

81

-

539

-

Fonte: CODEPLAN, 2013.

Essa tabela prescreve a necessidade do trabalho com o contexto familiar,
sendo este, ainda, um desafio que necessita de respostas mais sofisticadas. Além
de um parâmetro de atuação já incorporado pelo SINASE, denota o quanto deve ser
compreendido e construídas estratégias que possam ser elaboradas pela equipe e
que esta consiga realizar um trabalho crítico e promotor de novas concepções sobre
a matricialidade neste contexto.
Entre os atos infracionais que motivaram a medida socioeducativa –
conforme declaração dos próprios entrevistados –, o mais cometido foi o roubo.
Esse ato foi citado por 42,1% dos adolescentes na internação, sendo que o
homicídio aparece em segundo lugar, com 14,7% das internações.
Tabela 36 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação por ato
infracional, segundo a unidade de internação.
Pessoas com quem residem
Roubo
Homicídio
Tentativa de homicídio
Tráfico de drogas
Posse ou porte ilegal de arma de
fogo
Tentativa de latrocínio
Latrocínio
Sequestro e cárcere privado
Furto
Outros

UIPP
N
%
132
45,8
35
12,2
20
6,9
30
10,4

UNIRE
N
%
71
41,8
24
14,1
20
11,8
10
5,9

N
24
20
07
05

20

6,9

09

5,3

15
15
06
04
11

5,2
5,2
2,1
1,4
3,8

12
11
04
04
05

7,1
6,5
2,4
2,4
2,9

UIP

%
29,6
24,7
8,6
6,2

Total
N
%
277
42,1
79
14,7
47
8,7
45
8,3

08

9,9

37

6,9

07
07
01
01
01

8,6
8,6
1,2
1,2
1,2

34
33
11
09
17

6,3
6,1
2,0
1,7
3,2

Fonte: CODEPLAN, 2013. Em caso de mais de um ato infracional, foi registrado o de maior gravidade.

Há um destaque em relação à escolarização dos(as) adolescentes
acompanhados(as).

Destes,

90,9%

declararam

estar

matriculados(as)

e

frequentarem as aulas, sendo que 82% dos(as) internos(as) têm ensino
fundamental incompleto, 15,8% concluíram o ensino fundamental e 2,2% têm o
ensino médio concluído.
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Tabela 37 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação por
Tabela
37 – Número
e percentual
nível
de instrução
e situação
escolar. de adolescentes em medida de internação por
Tabela 37 – Número e percentual de adolescentes em medida de internação por
nível de instrução e situação escolar.
nível de instrução e situação escolar.
Nível de instrução
Nível de instrução
Nível de instrução
Sem instrução e ensino
fundamental
Sem instrução e ensino
Sem
instrução e ensino
incompleto
fundamental
fundamental
Ensino
fundamental
incompleto
incompleto
completo
médio
Ensino efundamental
Ensino
incompleto
completofundamental
e médio
completo
médio
Ensino
médioe completo
incompleto
incompleto
e superior
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino
médio
completo
e superior
incompleto
e superiorTotal
incompleto
Total2013.
Fonte: CODEPLAN,
Total
Fonte: CODEPLAN, 2013.
Fonte: CODEPLAN, 2013.

Situação escolar
Situação escolar
Matriculado
e Matriculado e
Não estuda Situação escolar
frequenta
frequenta e
Matriculado e nãoMatriculado
Não estuda Matriculado e Matriculado e
frequenta
não frequenta
Não
N estuda
%
N
%
N frequenta
%
frequenta
não
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
27
6,1
405
91,6
10
2,3
27
6,1
405
91,6
10
2,3
27
6,1
405
91,6
10
2,3
02
2,4
83
97,6
0,0
0,0
02
2,4
83
97,6
0,0
0,0
02
2,4
83
97,6
0,0
0,0
10
83,3
02
16,7
0,0
0,0
10
83,3
02
16,7
0,0
0,0
10
83,3
02
16,7
0,0
0,0
39
7,2
490
90,9
10
1,9
39
7,2
490
90,9
10
1,9
39
7,2
490
90,9
10
1,9

Total
Total
Total
%
N
%
medida%
N
%
%
medida
N
%
medida
442
100,0
82,0
442
100,0
82,0
442
100,0
82,0
85
100,0
15,8
85
100,0
15,8
85
100,0
15,8
12
100,0
2,2
12
100,0
2,2
12
100,0
2,2
539
100,0 100,0
539
100,0 100,0
539
100,0 100,0

Com relação ao aspecto da saúde, os principais agravos que acometem os
Com foram
relaçãoobtidos
ao aspecto
da da
saúde,
os principais
agravos que
acometem
os
adolescentes
através
aplicação
do Instrumento:
Perfil
de Saúde
Com relação
ao aspecto
da saúde,
os principais
agravos que
acometem
os
adolescentes
foram obtidos
através da aplicação dodeInstrumento:
Perfil
de Saúde
dos
Adolescentes
Unidades
internaçãoPerfil
e internação
adolescentes
foram das
obtidos
através Socioeducativas
da aplicação do Instrumento:
de Saúde
dos Adolescentes
das Unidades
de internação e internação
provisória
do DF no período
de 2010 Socioeducativas
a Socioeducativas
2012.
dos
Adolescentes
das Unidades
de internação e internação
provisória do DF no período de 2010 a 2012.
provisória do DF no período de 2010 a 2012.
Esse instrumento foi elaborado pelo Grupo Gestor do POD– DF com a
Esse obter
instrumento
foi saúde
elaborado
pelo Grupo
Gestor do POD– DF
com a
finalidade
o perfilfoide
da pelo
população
Essedeinstrumento
elaborado
Grupoadolescente
Gestor do cumprindo
POD– DF medida
com a
finalidade de obter o perfil de saúde da população adolescente cumprindo medida
socioeducativa.
finalidade
de obter o perfil de saúde da população adolescente cumprindo medida
socioeducativa.
socioeducativa.
Desse modo, foi verificado que 70% dos diagnósticos são referentes a
Desse
modo, foi30%
verificado
que 70% dos
diagnósticos
são referentes
a
questões
psicossociais
correspondem
biológicos.
principais
Desse
modo, foie verificado
que 70% aos
dosagravos
diagnósticos
são Os
referentes
a
questões psicossociais
e 30%
correspondem
aos agravos
biológicos. psicoativas,
Os principais
diagnósticos
psicossociais
são:
abuso/dependência
de substâncias
questões
psicossociais
e 30%
correspondem
aos agravos
biológicos. Os
principais
diagnósticos
psicossociais
são:
abuso/dependência
de
substâncias
psicoativas,
distúrbios de psicossociais
conduta, violência
e opressão de
familiar,
conflitospsicoativas,
familiares,
diagnósticos
são: familiar
abuso/dependência
substâncias
distúrbios
de
conduta,
violência
familiar
e
opressão
familiar,
conflitos
familiares,
transtornosde
mentais
decorrentes
não doeabuso
de drogas
(depressão,
distúrbios
conduta,
violênciaoufamiliar
opressão
familiar,
conflitos ansiedade,
familiares,
transtornos
mentais transtorno
decorrentes ou
não
do abuso pós–
de drogas (depressão,dificuldade
ansiedade,
fobias,
psicoses,
estresse
transtornos
mentais decorrentes
oudo
não do
abuso de drogastraumático,
(depressão, ansiedade,
fobias, psicoses,
transtorno alcoolismo
do estresse
pós– traumático,
dificuldade
escolar/distúrbio
de aprendizagem,
parental,
outros). Quanto
aos
fobias,
psicoses,
transtorno do
estresse
pós– dentre
traumático,
dificuldade
escolar/distúrbio
de
aprendizagem,
alcoolismo
parental,
dentre
outros).
Quanto
aos
diagnósticos orgânicos,
os mais prevalentes
são: alterações
em saúde
bucal,
escolar/distúrbio
de aprendizagem,
alcoolismo parental,
dentre outros).
Quanto
aos
diagnósticos orgânicos, os mais prevalentes são: alterações em saúde bucal,
diagnósticos orgânicos, os mais prevalentes são: alterações em saúde bucal,
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Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), dermatoses, distúrbios respiratórios,
distúrbios gastrointestinais, cefaléias, acne, dislipidemias e sobrepeso.
Em relação às adolescentes do sexo feminino, além das questões descritas
acima,

ocorrem:

tensão

pré-menstrual,

DST,

alterações

ginecológicas

e

intercorrências decorrentes da gravidez, parto e puerpério.
Constatou-se que as demandas devido ao uso abusivo de drogas e à história
de vida dos adolescentes e suas famílias são potencializadas pelo sofrimento
psíquico provocado pela privação de liberdade.
Os parâmetros adotados para atenção à saúde dos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa, conforme definição pelo MS na Portaria n.º
1083, de 21 de maio de 2014, se pautam em quatro eixos temáticos com vinte
indicadores. Os eixos correspondem à: saúde sexual e saúde reprodutiva (oito
indicadores), saúde mental (quatro indicadores), violências (dois indicadores),
promoção da saúde (seis indicadores).
Os dados obtidos em 2013 relacionados a esses indicadores indicados acima foram:
x

320 ações educativas realizadas nas 4 USE de internação existentes a época
(UIP, UIPSS, UNIRE e CAJE);

x

71% adolescentes realizaram ao menos uma consulta odontológica na Rede
SES;

x

63% dos adolescentes realizaram ao menos uma consulta médica na Rede
SES;

x

83% adolescentes eram fumantes dentro das USEI;

x

12% adolescentes eram fumantes antes de entrar na USEI;

x

92% adolescentes relataram uso de drogas;

x

71% dos adolescentes com transtornos mentais estavam em tratamento na
Rede SES;

x

40 adolescentes tinham diagnóstico e tratamento de DST;

x

de 4 unidades distribuíram preservativos fornecidos pela SES, exceto UIPSS;

x

84% com diagnóstico de dermatoses;
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x

47% com diagnóstico de agravos respiratórios;

x

85% das adolescentes grávidas realizaram pré– natal na Rede SES;

x

87% das adolescentes realizaram ao menos 1 consulta G/O na Rede SES.
Cabe ressaltar que mesmo sendo apresentado que o programa de

atendimento socioeducativo de internação está adquirindo melhor organização
administrativa dos seus serviços, ainda há lacunas históricas que se tornam reais
desafios para a existência de um serviço público que preze a promoção de
respostas socioeducativas, pedagógicas, políticas, regidas pelos princípios dos
direitos humanos, cidadania, promovedoras da autonomia do(a) adolescente, que
englobam a atenção à questão do respeito ao processo político-educativo, à
diversidade de gênero, sexual, pertencimento étnico-racial, ecologia humana, entre
outros valores democráticos, sem perder de vista a melhor qualificação do(a)
servidor(a), o respeito e a valorização do seu trabalho e do ambiente da realização
da prática profissional para que seja realizada nas unidades a responsabilização
adequada e alinhada à leitura crítica da sociedade e do seguimento populacional
atendido pelos serviços provenientes das unidades de internação do Distrito Federal.
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6.

DESAFIOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL

Conforme o levantamento realizado a partir da sistematização das
contribuições dadas pelos adolescentes, familiares, servidores e parceiros, os
desafios que por hora se fazem presentes são:

1)

EIXO: GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

9 Acessar o SIPIA em nível de gestão do SSE;
9 Ampliar

oferta

de

oportunidade

de

emprego,

trabalho,

estágio/cursos

profissionalizantes;
9 Criar mecanismos intersetoriais para fiscalização, apuração, e providências em
relação a possíveis maus– tratos e mau atendimento na prestação dos serviços
(terceirizados ou não);
9 Criar o Comitê Gestor Intersetorial para a Implementação do Plano Decenal;
9 Estabelecer com o Governo Federal a forma de repasse orçamentário para
financiamento das medidas no DF, independentemente da pasta em que se
encontre vinculada;
9 Estabelecer Portarias Conjuntas e/ou Termos de Cooperação Técnica com
Universidades

para

que

sejam

realizadas

pesquisas

sobre

o

sistema

socioeducativo e parceria para o oferecimento de programas de estágio dentro
das unidades executoras das medidas;
9 Estabelecer Portarias Conjuntas e/ou Termos de Cooperação Técnica e pactuar
diretrizes de ação junto às demais Secretarias, para garantir os direitos dos(as)
socioeducandos à educação, assistência social, profissionalização, esporte,
cultura, lazer, saúde, transporte e assistência religiosa;
9 Estreitar o diálogo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que a Lei
de Diretrizes Orçamentárias contemple o Plano Decenal;
9 Firmar parceria com as universidades para que haja ações conjuntas no sentido
de estimular os socioeducando a ingressar no ensino superior;
9 Garantir a participação intersetorial na elaboração do Plano Plurianual;
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9 Garantir uma melhor comunicação e integração das ações entre as
Subsecretarias da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes
e Juventude do Distrito Federal;
9 Garantir vagas de PSC nos órgãos públicos;
9 Integrar o SIPIA com o Judiciário e com as outras Secretarias do GDF;
9 Instituir, por meio de Portaria, o Grupo Gestor Distrital (GGPOD– DF)
responsável pela implementação da PNAISARI e do POD– DF;
9 Viabilizar as condições mínimas necessárias para a operacionalização do POD–
DF;
9 Oportunizar

que

o

local

de

PSC

contrate

o

socioeducando

(como

estagiário/jovem aprendiz...) no término do cumprimento da medida;
9 Qualificar o diálogo com a gestão do Sistema Socioeducativo bem como com as
demais esferas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Organizações da
Sociedade Civil e executores das medidas protetivas (Conselhos Tutelares),
ampliando a noção de corresponsabilidade desses entes;
9 Garantir a implementação da Meta 21 do Plano Decenal de Educação do Distrito
Federal;
9 Reestruturar a COORPS e as unidades de atendimento para realizar
concretamente a intersetorialidade. Com relação às unidades de internação, criar
no âmbito da GSPP o Núcleo de Articulação de Rede Socioassistencial 53.
a)

GESTÃO DE PESSOAS

9 Assegurar concurso de remanejamento de servidores periodicamente;
9 Criar um programa que contribua para a qualidade de vida no trabalho para os
servidores;
9 Estimular a Cultura de Gestão de Pessoas, que leve em conta e aproveite com
eficácia as capacidades, os talentos e o perfil de cada servidor;
9 Garantir a contratação de seguranças (vigilantes) para todas as unidades de
medida socioeducativa, por meio de convênio com empresa terceirizada atuante
nessa área;

53

Proposta advinda a partir dos(as) Especialistas Socioeducativos da UNIRE através da formação profissional no
I Ciclo de Aprimoramento Sociopsicopedagógico.
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9 Garantir que o processo de seleção do concurso público seja guiado pela
necessidade de se selecionar indivíduos com perfil socioeducativo condizente
com as demandas do trabalho;
9 Propiciar formação continuada dos trabalhadores por meio da cooperação
técnica com Universidades, entidades não governamentais e com as outras
Secretarias do GDF;
9 Realização de concurso público para que haja o aumento no número de
servidores e, consequentemente, a viabilização da abertura de novas unidades;
9 Realizar ações que visem garantir a saúde mental do servidor.

b)

CAPACITAÇÃO

9 Criar e implementar a Escola Distrital de Socioeducação;
9 Garantir mecanismos de capacitação específica para cargos de gestão das
unidades;
9 Investir em capacitação técnica;
9 Ofertar formação continuada aos servidores para melhoria do atendimento e
prevenção da violência institucional, independentemente de mudanças de
governo e de gestão.

c)

GESTÃO DE UNIDADES

9 Assegurar que 100% dos gestores das unidades sejam servidores de carreira;
9 Dar maior visibilidade às medidas socioeducativas de meio aberto e
semiliberdade dentro do sistema socioeducativo, assegurando orçamento,
material, equiparação salarial com a internação e melhores condições de
trabalho;
9 Garantir a eleição por parte dos servidores, dos gestores das unidades;
9 Inverter a prioridade em relação à medida socioeducativa de internação,
priorizando as medidas de meio aberto e semiliberdade, para erradicar a
reincidência;
9 Propiciar que os gestores das unidades do Sistema Socioeducativo possam
gerenciar verba para as demandas emergenciais da unidade.
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d)

ESTRUTURA

9 Assegurar que todas as unidades sejam devidamente equipadas com materiais,
computadores, internet, telefones, câmaras de segurança, carros e demais
instrumentos que permitam a realização de um trabalho de excelência. No caso
das USEI, que a estrutura das unidades básicas de saúde de dentro das
unidades e os equipamentos de saúde estejam de acordo com as
regulamentações da ANVISA e com o POD– DF;
9 Aumentar a quantidade de UAMAs e Unidades de Semiliberdade de forma
descentralizada;
9 Construir unidades de Semiliberdade segundo projeto arquitetônico específico,
amplamente debatido entre os servidores atuantes na execução da medida
socioeducativa, proporcionando não somente a substituição do local de
funcionamento das atuais unidades, mas também a abertura de novas unidades;
9 Estruturar e equipar as UAMAs e Semiliberdades em sede própria, a partir de
projeto arquitetônico específico;
9 Garantir orçamento específico para cada uma das medidas socioeducativas;
9 Melhorar a infraestrutura das unidades;
9 Ofertar lanche nas atividades das medidas socioeducativas ofertadas.

2)

EIXO: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

9 Criar e implementar sistema de acompanhamento dos egressos;
9 Promover fóruns de discussão permanente entre as instituições parceiras na
promoção

dos

direitos

dos(as)

socioeducandos(as):

Segurança

Pública,

Educação, Saúde, Poder Judiciário, Assistência Social, Transporte, Assistência
Religiosa, Igualdade Racial, Esporte, Cultura e Lazer, com o intuito de informar
sobre o funcionamento da medida socioeducativa e firmar parcerias sólidas para
melhor trabalhar o(a) socioeducando(a);
9 Aprimorar a interlocução e parceria com a rede de ensino, garantindo que seja
implementada na prática cotidiana, aquilo já firmado em teoria, por meio da
Portaria Conjunta nº 9, de 16 de abril de 2013, que dispõe sobre as rotinas de
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acompanhamento da escolarização de adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas;
9 Garantir na prática a implementação do POD– DF e da Portaria Conjunta entre a
SES– DF e a Secretaria que coordena o SSE, de forma a realizar as ações
específicas de Atenção à Saúde, de acordo com as diretrizes, normas e
protocolos de saúde do SUS, da PNAISARI e do POD– DF;
9 Constituir a Rede de Atenção à Saúde do DF para os Adolescentes cumprindo
medidas socioeducativas em meio aberto e fechado do Distrito Federal;
9 Incluir as ações do POD – DF nos Planos Anuais e plurianuais das USE e da
Secretaria que coordena o SSE;
9 Apoiar as Regiões Administrativas na implementação da PNAISARI e do POD–
DF;
9 Monitorar, acompanhar e avaliar as ações de saúde desenvolvidas, tendo como
base o POD– DF, por meio do SIPIA e sistemas utilizados pela SES– DF.;
9 Garantir o transporte dos adolescentes das USEI e Semiliberdade para a Rede
de Atenção à Saúde, sempre que solicitado pela equipe de saúde de dentro das
unidades de internação e equipes de supervisão das unidades de semiliberdade
para os serviços de saúde de referência às USE;
9 Garantir a oferta de cursos profissionalizantes que realmente sejam condizentes
com as aspirações dos(as) socioeducandos(as), despertando um genuíno
interesse por parte dos(as) adolescentes;
9 Promover a formação continuada para os servidores tanto em aspectos legais
quanto administrativos, de segurança e formação em princípios éticos e políticos
relacionados

à

procedimentos

Garantia
para

de

Direitos

abordagem

em

de

Crianças

atendimentos

e

Adolescentes,

individuais,

e

grupais,

comunitários, contendo temas como: comunicação não violenta, mediação de
conflitos, socioeducação, segurança protetiva, socorrista, gerenciamento de
crise, entre outros;
9 Construir política participativa contemplando diferentes atores da comunidade
socioeducativa;
9 Promover a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade
entre os servidores das diversas áreas de atuação no Sistema Socioeducativo;
9 Promover espaços de discussão frequente (fóruns, debates) para o amplo debate
entre os servidores e troca de experiências;
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9 Realizar a Primeira Conferência Distrital do Sistema Socioeducativo;
9 Estabelecer parâmetros para o uso de técnicas de enaltecimento do sucesso
do(a) socioeducando(a) no cotidiano do cumprimento da medida socioeducativa,
como preconiza o SINASE, e não somente técnicas coercitivas frente ao não
cumprimento de regras.

3)

EIXO: PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS (AS) ADOLESCENTES

9 Aprimorar a percepção dos servidores em relação aos(as) socioeducandos(as),
que devem ser vistos como sujeitos de direitos e não simplesmente como
indivíduos que precisam ser responsabilizados por um ato infracional;
9 Assegurar a participação de socioeducandos(as) nos órgãos colegiados de
políticas públicas;
9 Aumentar os espaços de ouvidoria para adolescentes e famílias;
9 Criar

mais

espaços para

que

os(as) socioeducandos(as) possam

ser

periodicamente ouvidos e tenham suas opiniões levadas em consideração nas
decisões do Sistema Socioeducativo;
9 Engajar

socioeducandos(as)

egressos,

apropriados

do

conceito

de

socioeducação, para que contribuam no processo de ressocialização dos(as)
socioeducandos(as)que ainda cumprem medidas socioeducativas;
9 Engajar também os(as) socioeducandos(as), apropriados do conceito de
socioeducação e em cumprimento de medida socioeducativa de internação, na
prática da orientação socioeducativa junto aos(as) demais socioeducandos(as)
em cumprimento de medidas socioeducativas menos gravosas e comunidade;
9 Garantir a participação dos(as) socioeducandos(as) em conferências, fóruns e
palestras sobre direitos humanos, cidadania, ética, questões de gênero, direitos
sexuais etc.;
9 Garantir o direito de visita íntima nas internações (estrita/ provisória);
9 Incentivar o empoderamento de adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa;
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9 Promover palestras nas escolas proferidas pelos profissionais das UAMAs e
Semiliberdade e adolescentes que tenham passado pelo sistema socioeducativo
para prevenção de atos infracionais.

4)

EIXO: SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA

9 Agilizar, por parte do Judiciário, o cumprimento de prazos para avaliar e
responder as demandas do Executivo sobre advertência e pedidos de liberação;
9 Aplicar medidas adequadas ao adolescente, com foco no adolescente e na sua
realidade e não só no ato infracional praticado;
9 Avaliar critérios de concessão de remissão de medidas;
9 Comprometer-se

com as medidas de meio aberto, visando a não efetivação

futura do adolescente na internação;
9 Criar Núcleos de Atendimento para crianças e adolescentes nas delegacias
comuns;
9 Criar Varas de Execução de Medidas Socioeducativas nos Fóruns Regionais
Administrativos;
9 Criar

vagas

de

estágio

para

socioeducandos

na

VEMSE

e

Secretaria de Segurança Pública;
9 Sensibilizar o Sistema de Justiça e Segurança quanto à Criminalização da
juventude negra;
9 Possibilitr o cumprimento da PSC na UAMA;
9 Diminuir, dentro das Escolas, o preconceito em relação aos jovens em
cumprimento de medida socioeducativa;
9 Descentralizar a VEMSE;
9 Diminuir a demanda de processos;
9 Firmar parceria junto à Segurança Pública, para que haja maior número de
rondas policiais próximas às unidades de semiliberdade;
9 Garantir

a

atuação

mais

eficiente

das

delegacias

nos

casos

de

socioeducandos(as) que cometem novos atos infracionais dentro das unidades
de semiliberdade.
9 Garantir maior e mais constante presença dos Defensores Públicos nas unidades
de semiliberdade;
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9 Garantir mais celeridade nas decisões judiciais a partir dos Relatórios Avaliativos
enviados pelas equipes das unidades de semiliberdade;
9 Participação

efetiva

do

Estado

no

fortalecimento

do

sistema

de

justiça;
9 Trabalhar para melhorar a estrutura/ espaço da UAMA;
9 Promover debates e fóruns de discussão envolvendo os executores das medidas
socioeducativas e o Judiciário, para que haja um maior entendimento de ambos
os lados, da especificidade do trabalho realizado e das zonas de interseção;
9 Promover debates e fóruns junto à Segurança Pública, para que haja um melhor
entendimento das medidas socioeducativas e um aprimoramento do trabalho a
ser realizado em conjunto;
9 Promoção de debates e fóruns junto à Segurança Pública, para que haja um
melhor entendimento das medidas socioeducativas e um aprimoramento do
trabalho a ser realizado em conjunto;
9 Fazer com que o adolescente cumpra com mais celeridade as medidas
socioeducativas impostas;
9 Promover

uma

segurança

pública

na

perspectiva

dos

direitos

humanos quando abordar os adolescentes, sem abusar de autoridade;
9 Sensibilizar para o caráter educativo das medidas e não para o punitivo;
9 Tornar mais fácil a comunicação entre os órgãos, melhorando o diálogo com o
Judiciário;
9 Comunicar e solicitar à Rede de Atenção à Saúde os estudos de caso realizados
pela justiça sobre questões de saúde que possam interferir nas decisões
judiciais.
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7.

EIXOS OPERATIVOS
QUADRO DE OBJETIVOS E METAS NO PERÍODO DECENAL

EIXO 1: GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
OBJETIVOS

1.Implementar
política
de
financiamento às
instituições
executoras
das
Medidas
Socioeducativas

2. Expandir e
adequar
as
estruturas físicas
das unidades de
Meio
Aberto,
Semiliberdade e
Internação
do
Sistema
Socioeducativo.

METAS
1. Realizar estudo do custo dos programas
de atendimento socioeducativos, usando
metodologia sistematizada pelo UNICEF
(1997) e apontada no SINASE (2006, p 83).
2.Instituir previsão orçamentária no PPA,
LDO e LOA para manutenção e adequação
das
unidades
de
atendimento
socioeducativo aos parâmetros do SINASE.
3. Viabilizar junto com a SES a utilização
dos recursos financeiros repassados pelo
MS para a implementação das ações do
POD– DF.
4. Estabelecer dotação orçamentária
permanente, visando garantir o transporte
dos (das) adolescentes das unidades de
meio aberto, semiliberdade e internação
para as diversas atividades externas,
viabilizando o acesso ao Sistema de
Garantia de Direitos.
5. Implementar estratégias de maior
participação dos servidores e sociedade
civil, na elaboração de políticas e projetos
para o Sistema Socioeducativo.
6.Reformar,
conforme
previsão
orçamentária anual, as unidades do sistema
socioeducativo.
7.Propiciar que os gestores das unidades
do Sistema Socioeducativo possam
gerenciar verba para as demandas
emergenciais do cotidiano.
1. Realizar estudo sobre a quantidade de
unidades de Meio Aberto, Semiliberdade e
Internação, considerando as questões de
gênero e de demanda demográfica, para se
avaliar quantas e quais unidades são
necessárias para atender a demanda do
DF.
2. Desenvolver projeto arquitetônico e de
estrutura para a construção de unidades de
meio aberto, semiliberdade e internação,
respeitando a orientação dos parâmetros
arquitetônicos estipulados pelo SINASE
(CONANDA, 2006, p.67), adequados à
realidade do DF, e que conte com a
participação de servidores atuantes nas
respectivas medidas, para que seja
assegurada a adequação do projeto às
demandas da realidade diária do trabalho.
3. Construção de cinco unidades de
semiliberdade,
conforme
projeto
arquitetônico próprio, com diretrizes

2015– 2016

PERÍODO
2017– 2020

X

2021– 2024

RESPONSÁVEIS
SECRIANÇA

X

SECRIANÇA,
SEPLAG e Câmara
Legislativa

X

SECRIANÇA, SES
e MS

X

X

SECRIANÇA

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
CODEPLAN

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SEPLAG
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apontadas no SINASE (CONANDA, 2006,
p.67), para substituir as unidades
existentes, que funcionam, atualmente, em
imóveis alugados.
4. Construção de 15 unidades de meio
aberto, conforme projeto arquitetônico
próprio, com diretrizes no SINASE
(CONANDA, 2006, p.67), para substituir as
unidades existentes que funcionam,
atualmente, em imóveis alugados ou
cedidos.
5. Construção de unidades de meio aberto,
semiliberdade e internação, de acordo com
projeto arquitetônico próprio, a partir do
estudo sobre a demanda de unidades
(conforme meta 1 do objetivo 2).
6. Construção e inauguração da Unidade de
Internação Feminina.
7. Conclusão e inauguração da Unidade de
Internação de Brazlândia.
8. Construção de uma Unidade de Saída
Sistemática na região norte do DF, visando
atender os socioeducandos residentes
próximos daquela região.
9. Desativação da Unidade de Internação
Provisória de São Sebastião, que funciona
em parâmetros inadequados.
10. Construção de uma Unidade de
Internação Provisória segundo os
parâmetros
previstos
no
SINASE
(CONANDA, 2006, p. 67).
11. Adequar a estrutura das unidades
básicas de saúde dentro das unidades de
internação, bem como garantir que os
equipamentos de saúde, estejam de acordo
com as regulamentações da ANVISA e com
o POD–DF.
12. Oferecer espaço adequado, com salas
de atendimento que garantam a
privacidade dos atendimentos e do
manuseio do SIPIA/SINASE.
3.Criar
e
implementar
o
programa
de
acompanhamento
a
adolescentes
egressos
do
sistema
socioeducativo em
conformidade com
a
Resolução
Normativa Nº 72
de
11/12/2014,
Art.4, Parágrafo 2º.
4.
Criar
implementar
Programa
Gestão
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e
um
de
de

1. Fomentar o debate entre os servidores
do sistema socioeducativo, sobre a criação
e a melhor forma de funcionamento do
programa de acompanhamento de
egressos.

SECRIANÇA e
SEPLAG

X

SECRIANÇAe
SEPLAG

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SEPLAG

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA

X

2.Implementação de programa específico
de acompanhamento aos egressos do
sistema socioeducativo.
1. Realizar concurso público periódico,
guiado pela necessidade de selecionar
profissionais com perfil socioeducativo
condizente com as demandas do trabalho,

X

SECRIANÇA

X

X

SECRIANÇA e
SGD

SECRIANÇA
SEPLAG e
SEGAD
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Pessoas.

em diálogo com as entidades e conselhos
de classe das profissões envolvidas.
2. Criar nova tabela de modulação de vagas
do Sistema Socioeducativo, em substituição
a tabela publicada na Portaria N°311 de 11
de outubro de 2013, publicada no DODF de
15 de outubro de 2013, com base na
territorialidade
e
jornada
sociopsicopedagógica de cada unidade
socioeducativa.
3. Assegurar concurso de remanejamento
periódico entre os servidores do sistema
socioeducativo, estabelecendo critérios que
visem o bem do serviço público.
4. Garantir o atendimento, por equipe de
especialistas do NAI, dos(as) adolescentes
que retornam ao Sistema Socioeducativo
por meio do Mandado de Busca e
Apreensão.
5. Garantir recursos humanos e estrutura
adequada para a Central de Vagas.
6. Articular junto a SES que em seus
concursos públicos haja previsão de vagas
específicas para enfermeiros e técnicos de
enfermagem para as unidades de saúde de
dentro das unidades de internação do
Sistema Socioeducativo.
7. Garantir que o ingresso de profissionais
na execução das medidas de Internação,
Semiliberdade e Meio Aberto, se dê
preferencialmente por concurso público.
8. Definir perfis para a admissão nos cargos
públicos do Sistema Socioeducativo, com
base na necessidade socioeducativa do
trabalho, fortalecendo o perfil de
socioeducador, em diálogo com as
entidades e Conselhos de Classe.
9. Assegurar a escolha dos servidores para
a ocupação dos cargos de gestão da
Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude do DF.
10. Ampliar o quadro de servidores da
Diretoria de Gestão de Pessoas da
Subsecretaria de Administração Geral.
11. Discutir de forma democrática a questão
sobre as diferenças de gratificações entre
os servidores atuantes nas medidas de
Meio Aberto, Semiliberdade e Internação,
bem como as diferenças existentes entre os
servidores que atuam nas unidades de
atendimento e os que atuam na sede da
Secretaria.
12. Contemplar ações de promoção da
saúde e prevenção de agravos dos
profissionais
atuantes
no
sistema
socioeducativo.
13. Criar Núcleo de Qualidade de Vida
dentro da DIGEP, composto por servidores

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SES e
SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA,
entidades e
Conselhos de
Classe

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

SECRIANÇA,
X

X

SEGAD, SES,
SEDF, SEL,
SECULT

SECRIANÇA
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com formação na área de gestão de
pessoas a partir de mapeamento de
competências e qualificação dos servidores.
14. Criar, para o servidor do Sistema
Socioeducativo, programa de preparação
para a aposentadoria.
15. Criar a
Socioeducação.

5.Propiciar a plena
implementação
dos objetivos e
metas
estabelecidos no
Plano Decenal

6.Promover
e
afirmar
a
responsabilidade
intersetorial entre
as
diversas
Secretarias
de
Estado do Governo
do Distrito Federal,
Universidades e
organizações da
sociedade civil.

150

Escola

Distrital

de

1.Criar
a
Comissão
Intersetorial
Permanente para Acompanhamento e
Avaliação do Plano Decenal de
Atendimento Socioeducativo do Distrito
Federal, como preconiza o SINASE
(conforme indicado no item 8 –
Monitoramento e Avaliação, deste presente
Plano Decenal), em diálogo com as
entidades de classe das categorias
profissionais envolvidas e sociedade civil.
2.Realizar reuniões semestrais entre a
Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude e a
Comissão
Intersetorial
Permanente,
conforme indicado no item 8 –
Monitoramento e Avaliação, deste presente
Plano Decenal.
3.Elaborar anualmente um Plano de
Execução do Plano Decenal por parte de
cada
unidade
de
atendimento
socioeducativo, considerando o Projeto
Político Pedagógico.
4.Realizar, conforme preconiza o SINASE,
a cada dois anos, avaliação da
implementação e dos resultados do Plano
Decenal, a ser feita por uma instituição de
pesquisa com larga experiência em
programas
sociais,
avaliação
de
necessariamente com experiência com o
Sistema Socioeducativo, podendo ser
convidados
para
essa
avaliação,
Organismos Internacionais (como UNICEF,
UNESCO).
1.Estabelecer Termos de Colaboração,
Termos de Fomento e Portarias Conjuntas,
para captar recursos e garantir os direitos
dos(as)
socioeducandos(as)
à
escolarização,
assistência
social,
profissionalização, esporte, cultura, lazer,
saúde, transporte, assistência religiosa e
diversidade de gênero.
2.Ampliar e diversificar as parcerias com as
Universidades
para
realização
de
programas de estágios para universitários
dentro das unidades do Sistema
Socioeducativo.

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SDH

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SGD

X

SECRIANÇA e
Universidades
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3. Criar fluxo em Portaria Conjunta com a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Humano e Social do DF para o
atendimento de adolescentes do sistema
socioeducativo.
4. Criar fluxo em Portaria Conjunta com a
Secretaria de Segurança Pública e
Promoção da Paz para o atendimento de
adolescente do sistema socioeducativo.
5. Assegurar gratuidade da segunda via de
qualquer documentação civil básica aos
adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, por meio de pactuação
entre a Assistência Social, Segurança
Pública e Receita Federal.
6. Criar fluxo em Portaria Conjunta com a
Secretaria de Estado de Saúde do DF para
o atendimento de adolescentes do sistema
socioeducativo.

a
na
das

SEPAZ

X

SECRIANÇA,
SEDHS, SEPAZ
e Receita Federal

X

SECRIANÇA e
SES

X

8. Viabilizar as condições mínimas
necessárias (transporte, aquisição de
veículos, articulação da rede, escolta) para
a operacionalização do POD– DF.

X

9. Garantir junto a SEDF prioridade de
vagas em creches e educação infantil para
filhos(as) de socioeducandos(as).

7.Garantir
qualidade
gestão

SECRIANÇA e

X

7. Instituir, por meio de Portaria, o Grupo
Gestor Distrital (GGPOD– DF) responsável
pela implementação da PNAISARI e do
POD– DF

10. Viabilizar junto a SEDF, vagas em
creches e educação infantil para irmãos e
irmãs de socioeducandos(as).
11. Implementar, em parceria com a SEDF,
a Meta 21 do PDE– DF (Plano Decenal de
Educação, Projeto de Lei 428/2015) que
prevê 100% do atendimento escolar para
todos(as) os(as) adolescentes em conflito
com a lei que cumprem medida
socioeducativa e internação cautelar, em
consonância com os princípios dos direitos
humanos e com qualidade pedagógica.
12. Promover, intersetorialmente, a oferta
de educação em tempo integral, por meio
de atividades pedagógicas, culturais e
esportivas aos(as) adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa,
valendo-se de Programas Federais, a
exemplo do Programa Mais Educação.
13. Garantir vagas de formação e
qualificação aos socioeducandos nos
programas
Projovem
Trabalhador,
PRONATEC, Institutos Federais e Jovem
Candango, ou programas similares.
1.Implementar política de escolha dos
gestores das unidades de atendimento
socioeducativo com participação e voto

SECRIANÇA e
SEDHS

X

SECRIANÇA e
SES

SECRIANÇA e
SES

SECRIANÇA e

X

SEDF

X

X

X

X

X

SECRIANÇA e
SEDF

SECRIANÇA e
SEDF

SECRIANÇA e
SEDF

SECRIANÇA e
SETRAB

SECRIANÇA
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151

unidades
de
atendimento
socioeducativo.

8. Fortalecer as
medidas de Meio
Aberto
e
Semiliberdade.

9.Modernizar
a
gestão do sistema
socioeducativo.
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paritário dos servidores, assegurando que
os dirigentes sejam servidores da carreira
pública socioeducativa (conforme Lei nº
5.531 de 04 de julho de 2014).
2. Garantir que todos os gestores atendam
aos critérios estabelecidos no art.17 do
SINASE (Lei 12.594 de 2012).
1.Garantir vagas de estágio e emprego de
socioeducandos (as) na Fábrica Social e
demais órgãos públicos, além de articular
com instituições privadas.
2. Garantir vagas de PSC nos órgãos
públicos e instituições não governamentais
sem fins lucrativos.
3.Oportunizar que o local de PSC contrate
o(a) socioeducando(a) como estagiário(a)
ao término do cumprimento da medida
socioeducativa.
4. Ampliar parcerias com instituições
capacitadoras (CIEE, Sistema “S”, Instituto
Euvaldo Lodi, etc) para inserção do
socioeducando(a) no mundo do trabalho.
5.Garantir que todas as unidades sejam
devidamente equipadas de acordo com as
suas especificidades.
6. Oferecer informações e intermediação de
mão de obra aos familiares dos
socioeducandos, para promover equilíbrio
sócio econômico.
1.Garantir a implementação do Sistema de
Informação para a Infância e Adolescência
(SIPIA– SINASE) em todas as unidades de
atendimento do Sistema Socioeducativo,
assegurando
os
equipamentos
e
tecnologias necessárias.
2. Normatizar o uso da ferramenta do
SIPIA– SINASE por meio de Decreto– Lei.
3. Implementar o projeto de divulgação de
dados
oficiais
dos
atendimentos
socioeducativos no site da SECRIANÇA, a
partir dos dados fornecidos pelo SIPIA
Sinase.
4. Criar uma Revista anual sobre o Sistema
Socioeducativo contendo a produção
científica e acadêmica dos servidores do
Sistema e parceiros.
5. Criar o Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Medidas Socioeducativas.
6. Realizar estudo sobre a prevenção e a
redução dos agravos psicossociais
decorrentes da privação de liberdade,
nos(nas) adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa de internação.
7. Equipar adequadamente todas as
unidades do sistema socioeducativo,
especialmente instalando scanner corporal,
evitando a visita vexatória.
8. Garantir que todas as unidades de Meio

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SETRAB

X

SECRIANÇA

X

X

SECRIANÇA

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SETRAB

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA
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Aberto e Semiliberdade contem com
segurança patrimonial.
9. Garantir que todas as unidades de Meio
Aberto, Semiliberdade e Internação tenham
instaladas câmeras de segurança.
10. Iniciar o processo de unificação dos
procedimentos básicos das unidades do
Sistema Socioeducativo.

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

11. Elaborar (ou atualizar) e implementar
Manual de Procedimento de Segurança;
Regimento Interno; e demais documentos
norteadores do Sistema Socioeducativo,
garantindo a participação da comunidade
socioeducativa.

X

SECRIANÇA

12. Criar, na SECRIANÇA, Sistema
Tecnológico Integrado de informações
(intranet) sobre fluxo de tramites
administrativos dos servidores e de
material.

X

SECRIANÇA
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EIXO 2: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
OBJETIVOS

METAS

1.Promover
e
garantir
o
enfrentamento da
violência
institucional
no
âmbito do sistema
socioeducativo

1.Criar e instituir um fluxo de denúncia de
suspeita ou confirmação de maus– tratos
contra os socioeducandos, no âmbito da
SECRIANÇA.
2. Criar e instituir fluxo entre as institu
ições que compõem o SGD para apuração,
providências e fiscalização em relação a
possíveis maus tratos.
3. Fortalecer no âmbito institucional o pleno
funcionamento
da
Ouvidoria
da
SECRIANÇA.
4. Apoiar a inserção de representantes de
políticas socioeducativas no Comitê e no
Mecanismo Distrital de Prevenção e
Combate à Tortura (PAICT– CGCT– SDH).
5. Criar e implementar o fluxo de
notificação compulsória nas unidades de
atendimento socioeducativo.
6. Promover formação inicial e continuada
dos servidores do sistema socioeducativo e
políticas intersetoriais nas temáticas sobre
ética, direitos humanos, cidadania, justiça,
entre outras correlatas.

2.Difundir entre os
servidores
do
Sistema
Socioeducativo o
exercício de uma
postura
socioeducativa no
cotidiano
do
trabalho.

3. Promover a
qualificação
dos
profissionais
do
sistema
socioeducativo e
das
políticas
intersetoriais,
à
visando
multidisciplinari–
dade,
interdisciplinari–
dade
e
transdisciplinari–
dade.
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1.Realizar no cotidiano da execução das
medidas
socioeducativas,
atividades
individuais e em grupo com os
socioeducandos, onde sejam trabalhados:
o respeito ao próximo, a diversidade,
orientação sexual e identidade de gênero,
questões de gênero, empatia, cidadania,
educação ambiental, ética, etc.
2. Criar um manual contendo parâmetros
básicos de atuação dos servidores para
que a postura socioeducativa seja
privilegiada em detrimento da postura
meramente coercitiva.
3. Integrar os servidores que ocupam cargo
de
Atendentes
de
Reintegração
Socioeducativo
na
jornada
sociopsicopedagógica das unidades.
1. Criação de fóruns, seminários,
encontros, oficinas em caráter periódico
entre
servidores
do
Sistema
Socioeducativo e os diversos atores das
demais Secretarias de Estado e
Instituições parceiras.
2. Integrar os servidores que ocupam
cargos de Atendente de Reintegração
Socioeducativo nos estudos de caso sobre
os(as) socioeducandos(as), para que haja
efetivamente a transdisciplinaridade.
3. Realizar o Ciclo de Aprimoramento
Sociopsicopedagógico em todas as
unidades de atendimento socioeducativo.
4. Realizar a Primeira Conferência Distrital

2015– 2016

PERÍODO
2017– 2020

2021– 2024

RESPONSÁVEIS

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SGD

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA,
MEC, SEDF,
SEDHS, SEMIDH

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA
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4. Garantir um
atendimento mais
qualificado ao (a)
socioeducando (a)
em cumprimento de
internação sanção
e em medida
disciplinar.
5. Atualizar o

do Sistema Socioeducativo.
5. Fortalecer a participação dos servidores
do sistema socioeducativo em todos os
Conselhos de Segurança Comunitários.
6. Estimular a participação dos servidores
do Sistema Socioeducativo nas Reuniões
das
Redes
Comunitárias
Socioassistenciais.
7. Promover mensalmente atividades com
grupos de familiares envolvendo, entre
outros, os seguintes temas: troca de
informações e experiências, educação para
paz, mediação de conflitos, comunicação
não violenta, maternidade e paternidade
responsável, atividades lúdicas, atividades
de orientação sobre o funcionamento da
Justiça da Infância e Juventude e do
Sistema de Justiça brasileiro de uma
maneira geral, buscando a defesa de
direitos de seus filhos.
8. Oferecer supervisão especializada
externa periódica e ampliada às equipes
multidisciplinares em cada unidade de
atendimento socioeducativo.
9. Criar programa de formação e
aperfeiçoamento profissional que englobe
temas pertinentes à prática da
socioeducação (exemplo: comunicação
não violenta, mediação de conflitos,
socioeducação,
segurança
protetiva,
gerenciamento de crises, socorrista, etc).
10. Garantir programa de formação
continuada em nível de pós– graduação
(lato sensu e stricto sensu) aos
profissionais atuantes na socioeducação,
em regime de colaboração entre a União e
o Distrito Federal.
11. Ofertar dentro do programa de gestão
de pessoas capacitação e aperfeiçoamento
para os cargos específicos de gestão das
unidades.
12. Ofertar dentro do programa de gestão
de pessoas capacitação e aperfeiçoamento
para cada programa de medida
socioeducativa,
com
enfoque
na
particularidade do cotidiano da execução
de cada uma.
13. Propiciar que todos os gestores e
servidores do Sistema Socioeducativo
sejam continuamente capacitados a utilizar
o SIPIA– SINASE.
1. Garantir espaços físicos, dentro das
Unidades de Internações, específicos para
o cumprimento de medida de internação
sanção.
2. Elaborar programa de atendimento
específico para os(as) socioeducandos(as)
em cumprimento de internação sanção e
medida disciplinar.
1. Estabelecer metas, indicadores e

X

SECRIANÇA e
SEPAZ

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

X

SECRIANÇA

SECRIANÇA

X

X

SECRIANÇA

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA
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Projeto
Político
Pedagógico
do
Sistema
Socioeducativo.

6. Fortalecer a rede
de atendimento ao
adolescente
em
cumprimento
de
medida
socioeducativa.

156

mecanismos de monitoramento para o
Projeto Político Pedagógico, com a
participação dos(as) socioeducandos(as) e
seus familiares.
1. Efetivar a oferta de trabalho e estágio
para os(as) socioeducandos(as).
2.Garantir a oferta de Educação
Profissional aos(as) socioeducandos(as)
em cursos planejados de acordo com as
necessidades e interesses dos(das)
socioeducandos(as).
3. Garantir a implementação da Portaria
Conjunta nº 9, de 16 abril de 2013, que
dispõe
sobre
as
rotinas
de
acompanhamento da escolarização de
adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas, bem como das outras
Portarias Conjuntas que venham a ser
publicadas.
4. Implementar em todas as Unidades de
Atendimento Socioeducativo as Diretrizes
Pedagógicas para a Escolarização na
Socioeducação (SEDF/2014).
5. Garantir que os(as) socioeducandos(as)
egressos(as) da Unidade de Internação
tenham matrícula em escola da rede
pública
de
ensino,
de
forma
desburocratizada,
assegurando
a
celeridade e o não prejuízo do(a)
adolescente.
6. Garantir, na prática cotidiana da
execução da medida de Meio Aberto e
Semiliberdade,
que
os(as)
socioeducandos(as) menores de 16 anos
tenham matrícula no turno matutino ou
vespertino.
7.
Ampliar
a
participação
dos
socioeducandos na realização dos exames
nacionais para certificação (ENCCEJA e
ENEM).
8. Criar exames próprios para fins de
certificação do Ensino Fundamental e
Ensino Médio, atentos às especificidades
da socioeducação.
9. Promover oficinas e cursos preparatórios
para
participação
dos(as)
socioeducandos(as) no ENCCEJA e
ENEM.
10. Estimular o acesso dos(as)
socioeducandos(as) ao Ensino Superior
por meio de parcerias com Universidades.
11. Assegurar documentação básica a
todos os(as)socioeducandos(as): Certidão
de Nascimento, Registro Geral, Cadastro
de Pessoa Física, Carteira de Trabalho,
Alistamento Militar e Título de Eleitor (aos
interessados).
12. Implementar o POD– DF e a Portaria
Conjunta entre a SES– DF e a
SECRIANÇA de forma a realizar as ações

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SETRAB

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
Universidades

X

SECRIANÇA,
SEPAZ, SEDHS,
Receita Federal,
Justiça Eleitoral,
Junta Militar

X

SECRIANÇA e
SES
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específicas de Atenção à Saúde, de acordo
com as diretrizes, normas e protocolos de
saúde do SUS, da PNAISARI e do POD–
DF.
13. Constituir a Rede de Atenção Integral à
Saúde do DF para os adolescentes
cumprindo medidas socioeducativas em
meio aberto, semiliberdade e internação do
Distrito Federal.
14. Apoiar as ações do POD– DF nos
Planos Anuais e plurianuais da Secretaria
de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude.
15. Promover a aproximação entre as
equipes das unidades socioeducativas e
suas respectivas equipes de atenção
primária à saúde, vinculadas a Secretaria
de Saúde.
16. Apoiar as Regiões Administrativas na
implementação da PNAISARI e do POD–
DF.
17. Monitorar, acompanhar e avaliar as
ações de saúde desenvolvidas, tendo
como base o POD– DF, por meio do
SIPIA– SINASE e sistemas utilizados pela
SES– DF.
18. Promover espaços periódicos de
debate entre o Grupo Gestor do Plano
Operativo Distrital de Atenção Integral a
Saúde do Adolescente do Distrito Federal
(GGPOD– DF) e os servidores que atuam
nas unidades de execução das medidas
socioeducativas, para que as dificuldades
relativas à saúde dos socioeducandos,
vivenciadas no cotidiano do trabalho
socioeducativo
possam
ser
problematizadas.
19. Disponibilizar diagnóstico, tratamento e
acompanhamento ágil e de qualidade na
atenção primária, secundária e terciária da
Secretaria de Estado de Saúde aos
adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa.
20. Disponibilizar acompanhamento e
tratamento de qualidade para os(as)
adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa com transtornos mentais e
uso/dependência
de
drogas,
nos
ambulatórios de saúde mental, nos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
ou em outros equipamentos da rede de
atenção à saúde.
21.Propiciar
supervisão
clínico–
institucional às equipes das unidades
socioeducativas, para acompanhamento
caso a caso dos(das) adolescentes com
transtornos mentais, sob o apoio matricial
dos profissionais de saúde mental de
referência da Secretaria de Estado de
Saúde.

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES

X

SECRIANÇA e
SES
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7.
Propiciar
continuidade
no
atendimento
socioeducativo,
independente da
unidade ou da
medida
socioeducativa na
qual
o(a)
socioeducando (a)
esteja inserido(a).

8.
Garantir
qualificação ético–
técnica
no
atendimento ao(a)
socioeducando (a)
e a sua família.

9.Garantir o direito
de visita íntima nas
Unidades
de
Internação
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22. Garantir um serviço eficiente de
bilhetagem eletrônica gratuita, para os(as)
socioeducandos (as) do Meio Aberto,
Semiliberdade e Internação realizarem
suas atividades externas.
23. Ampliar o serviço de bilhetagem
eletrônica gratuita para os familiares
participarem do processo socioeducativo
dos (as) adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa.
24. Estabelecer parcerias com o Corpo de
Bombeiro Militar e Polícia Militar do DF
para inserção de adolescentes do sistema
socioeducativo e irmãos nos projetos:
Bombeiro Mirim (CBMDF) e Guarda Mirim
(PMDF), bem como parceria com
Secretaria de Esporte do DF.
25. Fortalecimento da execução do
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) no DF.

1. Criar Portaria que assegure o
compartilhamento
das
informações
referentes ao(a) socioeducando(a) e que
garanta a continuidade do atendimento,
respeitando-se os Códigos de Ética das
categorias profissionais.

1. Assegurar a utilização do SIPIA–
SINASE somente no âmbito institucional.
2. Assegurar que o profissional do sistema
socioeducativo
porte
identificação
funcional que contenha o registro no
Conselho de Classe no atendimento e na
produção de documentos técnicos.
3. Promover diálogo permanente com os
Conselhos de Classe para a realização de
orientação e fiscalização das profissões
envolvidas no Sistema Socioeducativo.
1.Desenvolver estratégias específicas para
que seja garantida a visita íntima em dias
específicos durante o cumprimento da
medida socioeducativa de internação, para
socioeducandos e socioeducandas, com
atenção especial para o púbico LGBT.
2. Criação e/ou construção de espaços
físicos adequados para a realização das
visitas
íntimas
nas
unidades
socioeducativas.
3. Garantir a distribuição de preservativos
masculinos e femininos, gel lubrificante e
métodos contraceptivos, possibilitando a
realização de visita íntima saudável.
4. Proporcionar atividades educativas que
promovam a educação sexual, respeitando
as questões de gênero, de identidade de
gênero, de orientação sexual, sem juízo de

X

SECRIANÇA e
SEMOB

X

SECRIANÇA e
SEMOB

X

SECRIANÇA e
SEPAZ

X

SECRIANÇA e
SEDHS

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
Conselhos de
Classe

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA,
SES e SEDF

X

SECRIANÇA
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10. Garantir o
trabalho
socioeducativo por
modalidade e fases
de
atendimento,
conforme preconiza
o SINASE (2006, p.
51).

valor, dos(das) socioeducandos(as) e seus
parceiros(as) sexuais.
5.
Inibir
posturas
antiéticas
e
desrespeitosas por parte dos servidores
frente a realização de visitas íntimas,
promovendo o respeito a diversidade de
gênero e/ou sexuais.
6. Criação de parâmetros que orientem os
servidores na realização das visitas
íntimas.
1. Adequação dos perfis de atendimento
nas Unidades do Sistema Socioeducativo.
2. Garantir que todas as fases previstas no
SINASE façam parte da jornada
sociopsicopedagógica do adolescente em
cumprimento
de
medida,
independentemente das peculiaridades de
sua trajetória no sistema socioeducativo.

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA
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EIXO 3: PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS/DAS ADOLESCENTES
OBJETIVOS

METAS
1. Construir rotinas que possibilitem ao
adolescente a socialização, pondo em
funcionamento
parâmetros
compartilhados
socialmente,
que
permitam a vivência com outros jovens e
adultos.

1.
Garantir
a
educação
do
socioeducando para
o convívio social,
promovendo
o
desenvolvimento
moral, ético e nas
múltiplas dimensões.

2. Fortalecer uma
política
de
escolarização básica
que assegure aos
socioeducandos as
condições efetivas
para a o alcance da
autonomia
e
exercício
da
cidadania

3. Criar programa de
educação
integral
que desenvolva tanto
a capacidade lógica,
quanto simbólica dos
socioeducandos(as)

2017– 2020

2021– 2024

RESPONSÁVEIS

X

SECRIANÇA

2. Construir rotinas que possibilitem a
valorização e apreciação de si mesmo,
fora da relação de força– delito,
permitindo a reconquista da confiança no
outro e em si mesmo.

X

SECRIANÇA

3. Construir estratégias que visem
orientar o adolescente em suas tomadas
de decisão, a fim de que sejam
adaptadas as suas capacidades,
favorecendo a autonomia.

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA e
SEDF

X

SECRIANÇA,
SEDF, SECULT,
CDCA

X

SECRIANÇA,
SEDF, SECULT,
CDCA

1. Alfabetizar e letrar os socioeducandos
não alfabetizados e não letrados que
estejam no sistema socioeducativo.
2. Articular Termos de Colaboração e
Fomento com o Ministério da Educação,
SEDF e instituições educacionais
especializadas em alfabetização e
letramento, para o enfrentamento ao
analfabetismo
no
sistema
socioeducativo.
3. Ofertar ensino fundamental e médio de
qualidade a todos os socioeducandos.
4. Aprimorar a qualidade da oferta do
ensino para atender às necessidades
cognitivas; emocionais e de tempo dos
socioeducandos (as), para assegurar–
lhes o acesso, a permanência e a
conclusão do ensino fundamental e
médio.
1. Promover a educação pela arte
propiciando o desenvolvimento da
criatividade e a revelação da
singularidade
dos(as)
socioeducandos(as)
2. Promover a aprendizagem da música
para o desenvolvimento das capacidades
de: escuta, concentração e reflexão
sobre as emoções.
3. Promover a prática da dança visando
à manifestação do corpo, dos
movimentos e a libertação das emoções.
4. Promover a prática do canto para a
liberação e comunhão das emoções.
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PERÍODO

2015– 2016

X
X

SECRIANÇA,
SEDF, SECULT,
CDCA
SECRIANÇA,
SEDF, SECULT,
CDCA
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4.Garantir
a
implementação do
uso de estratégias de
enaltecimento
do
sucesso
do(a)
socioeducando(a) em
cumprimento
de
medida
socioeducativa (Lei
Nº
12.594/2012,
Art.11, III – c)

5.Garantir
a
participação
periódica
dos(as)
socioeducandos(as)
em
debates,
palestras e fóruns de
discussão
que
estimulem
o
protagonismo
responsável

6.Criar, implementar
e legitimar espaços
de
participação
política
e
de
representação
dos(as)
socioeducandos(as)

7.Promover
o
protagonismo juvenil

5. Promover atividades de artes plásticas
e cênicas para a sublimação das dores,
manifestações das emoções e exercício
da criatividade.
6. Promover a literatura como
instrumento de comunicação, interação e
difusão da cultura para a democratização
do conhecimento.
1.Estabelecer parâmetros para o uso de
técnicas de enaltecimento do sucesso, e
não somente técnicas coercitivas frente
ao não cumprimento das regras.
2.Utilizar técnicas de enaltecimento
aos(as)
socioeducandos(as)
que
estiverem cumprindo com sucesso as
metas estabelecidas e pactuadas em seu
PIA.
1.Oportunizar, no âmbito do Sistema
Socioeducativo, atividades frequentes de
discussão
com
os(as)
socioeducandos(as)
sobre
temas
relacionados aos direitos humanos,
direitos e deveres na legislação,
cidadania, ética, redução de danos,
questões de gênero, direitos sexuais
e/ou reprodutivos, violência, etc.
2.Garantir
a
participação
de
socioeducandos(as) em conferências de
direitos humanos e diversidade, direitos
da criança e do adolescente,
conferências livres e demais eventos
pertinentes a ressocialização.
3.Garantir
a
inserção
dos(as)
socioeducandos(as)
nos
órgãos
colegiados de políticas públicas e
avaliação das medidas socioeducativas.
4.Garantir a participação dos(as)
socioeducandos(as)
e
respectivos
familiares na elaboração dos Planos de
Ação das Unidades de Atendimento.
5.Fomentar a participação dos/as
socioeducandos/as
em
conselhos
escolares e grêmios estudantis.
1.Promover espaços e mecanismos de
escuta dos(as) socioeducandos(as)para
que façam sugestões e avaliem os
serviços, planos, programas, atividades
socioeducativas prestadas nas unidades
de atendimento, e assim, possam
subsidiar as decisões institucionais,
elaborando
uma
estatuinte
socioeducativa.
2.Estimular a criação de grêmios e
colegiado
formado
por
socioeducandos(as) com perfil de
liderança.
1. Possibilitar que os socioeducandos
egressos contribuam voluntariamente no

X

SECRIANÇA,
SEDF, SECULT,
CDCA

X

SECRIANÇA,
SEDF, SECULT,
CDCA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X
X

SECRIANÇA
SECRIANÇA e
CDCA
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tanto do egresso
quanto
do
socioeducando em
cumprimento
de
medida
socioeducativa.

8.Desenvolver
que
estratégias
envolvam as famílias
como colaboradoras
no
Processo
Socioeducativo.

162

processo de ressocializacão dos
socioeducandos que ainda cumprem
medidas socioeducativas.
2. Estimular os(as) socioeducandos(as)
em
cumprimento
de
medida
socioeducativa de internação, que
estejam sendo bem avaliados pela
equipe socioeducativa, na prática da
orientação
junto
aos
demais
socioeducandos em cumprimento de
medidas
socioeducativas
menos
gravosas.

1. Incentivar e apoiar a participação dos
adolescentes e a suas famílias em
eventos que tratem de assuntos
relacionados aos direitos da criança e
dos adolescentes.
2. Promover atividades com grupos
familiares, envolvendo troca de
informações e experiências; atividades
lúdicas; atividades de orientação sobre o
acesso a direitos sociais e cidadania;
orientação sobre o funcionamento da
Justiça da Infância e Juventude e do
Sistema de Justiça Brasileiro de uma
maneira geral, buscando a promoção e
defesa dos direitos.

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA

X

SECRIANÇA
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EIXO 4: SISTEMAS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
OBJETIVOS

1.Alinhar
os
procedimentos do
sistema de justiça e
de segurança que
atendem e/ou se
relacionam com o
Sistema
Socioeducativo

2.Promover
articulações entre a
SECRIANÇA e o
Sistema de Justiça.

3.Promover maior
entendimento
sobre
a
especificidade de
cada
medida

METAS
1. Dar ampla publicidade aos papéis
desenvolvidos por cada órgão do Sistema
de Justiça, de Segurança e do Sistema
Socioeducativo, respeitando os princípios
dos direitos humanos alocados na
legislação nacional e internacional.
2.Organizar junto às instituições do
sistema de justiça e de segurança, o fluxo
de atendimento dos(as) socioeducando(as)
até o encerramento da medida.
3. Pactuar junto à VEMSE a celeridade de
apuração das indicações de progressão ou
liberação de medida, por parte das equipes
socioeducativas das unidades de
atendimento.
4. Estabelecer um calendário periódico de
audiências junto às unidades de
atendimento de todas as medidas do
Sistema Socioeducativo.
5. Reforçar o quadro de recursos humanos
na VEMSE, VIJ e VRAIIJ.
6. Fornecer informações periódicas, no
mínimo a cada seis meses, ao
socioeducando sobre a execução da
medida em cumprimento.
7. Pactuar estratégias de enfrentamento ao
descumprimento
de
medida
de
semiliberdade e meio aberto, em
articulação com a Promotoria,VEMSE e
Defensoria, para que haja um maior apoio
ao trabalho realizado pelas equipes
socioeducativas das unidades, de maneira
complementar.
1. Implementar a “Justiça Restaurativa” e
“Gestão de Risco de Reincidência”, nas
práticas do Sistema de Justiça e Sistema
Socioeducativo.
2. Pacto entre Executivo, Judiciário,
Ministério Público e Defensoria Pública
para acesso e operacionalização do
Sistema de Informação para Criança e
Adolescente – SIPIA – Módulo SINASE.
3.Ampliar o diálogo entre o Sistema de
Justiça e o Sistema Socioeducativo sobre
a aplicação de medida socioeducativa em
casos de remissão.
4. Promover formação sobre o Sistema
Socioeducativo e suas especificidades aos
servidores do Judiciário, Promotoria e
Defensoria que atuam no plantão aos fins
de semana e feriados no NAIJUD.
1.Promover constantes debates e
discussões entre os servidores das
diversas medidas socioeducativas, Juízes,
Promotores e Defensores Públicos, no
intuito de elucidar o alcance socioeducativo

2015– 2016

PERÍODO
2017– 2020

2021– 2024

RESPONSÁVEIS

X

SECRIANÇA
Sistema de
Justiça e
Segurança e
SEPI

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça e
Segurança

X

SECRIANÇA e
VEMSE

X

SECRIANÇA e
VEMSE
X

VEMSE, VIJ e
VRAIIJ

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça

X

SECRIANÇA,
Sistema de
Justiça

X

SECRIANÇA e
Tribunal de
Justiça

X

SECRIANÇA,
Sistema de
Justiça e SDH

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça
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socioeducativa e
sua contribuição
para a interrupção
da
trajetória
infracional.

4.Garantir
uma
interlocução com a
SEPAZ
para
atendimento aos
adolescentes na
perspectiva
dos
Direitos Humanos.

5.Ampliar
a
participação
da
Defensoria Pública
no cotidiano do
cumprimento das
medidas
socioeducativas

164

de
cada
uma
das
medidas
socioeducativas, para que seja levado em
consideração não somente o ato
infracional cometido pelo/a adolescente,
mas também a aplicabilidade de cada
medida socioeducativa em cada caso
singular.
2. Propiciar que já na Unidade de
Internação Provisória, seja feito um estudo
prévio sobre o(a) adolescente acerca de
sua capacidade individual de cumprir
determinada medida socioeducativa, com o
intuito de subsidiar as decisões do
judiciário.
3. Desenvolver estratégias para que seja
levada em consideração, no ato da
sentença, qual medida socioeducativa terá
maior alcance na modificação da trajetória
infracional do socioeducando, para que a
sentença não se baseie somente no tipo
de ato infracional ou no histórico
infracional.
4. Garantir a participação da VIJ, e não
somente da VEMSE, como parceiro
frequente nas discussões sobre as
medidas socioeducativas.
1.Promover espaços de diálogos e
pactuações entre os gestores do Sistema
Socioeducativo, delegados e agentes
públicos de segurança, visando uma maior
qualificação e adequação do atendimento
junto aos(as) socioeducandos(as).
2. Promover formação continuada aos
agentes da Segurança Pública para
garantia de direitos infanto– juvenis na
intervenção policial.
1.Pactuar junto à Defensoria Pública, uma
agenda de visitas às unidades de
semiliberdade, para que haja uma maior
integração e um maior apoio ao
socioeducando em cumprimento desta
medida socioeducativa.
2.Aumento do número de defensores
públicos que atuem diretamente no
atendimento aos(as) socioeducandos(as)
nas unidades de internação.
3.Criar e/ou construir salas de Atendimento
da Defensoria Pública nas Unidades de
Internação, estruturadas de modo a
garantir o sigilo nos atendimentos aos
socioeducandos.
4.Melhorar a estrutura física e de recursos
humanos nos núcleos de atendimento
junto às Varas da Infância e Juventude,
VEMSE.

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça

X

SECRIANÇA e
Sistema de
Justiça

X

SECRIANÇA e
VIJ

X

SECRIANÇA,
SEPAZ e SEJUS

X

SECriança,
SEPAZ e SEJUS

X

SECRIANÇA e
Defensoria
Pública

X

X

Defensoria
Pública

SECRIANÇA

X

Defensoria
Pública
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8.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

De acordo com a lei do SINASE, a União determina o acompanhamento dos
Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de avaliações regulares para a
implementação dos Planos de Atendimento. A proposta dessa avaliação será
inspecionar o cumprimento das metas e ações especificadas, assim como do que foi
planejado e cumprido. Dessa forma, é necessário instituir uma Comissão
Permanente para Acompanhamento e Avaliação do Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo do Distrito Federal.
O

monitoramento

e

avaliação

do

Plano

Decenal

de

Atendimento

Socioeducativo do Distrito Federal será realizado pela Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude. Para isso, a SECRIANÇA
promoverá reuniões semestrais com a Comissão Intersetorial Permanente e
estimulará a elaboração de planos, a partir dos objetivos, metas e ações do Plano
Decenal de Atendimento Socioeducativo em cada uma das unidades. Estas medidas
caracterizam a avaliação interna, da qual participarão todos os atores do Plano, em
qualquer de seus níveis ou âmbitos (gestores, dirigentes de órgãos técnicos
administrativos,

profissionais

envolvidos

nas

ações),

todos

serão

ouvidos.

Mecanismos e instrumentos simples e práticos deverão ser empregados para esses
diferentes atores revelarem suas percepções, apresentarem suas sugestões,
contribuírem para formar um juízo de valor sobre os processos e o alcance dos
resultados.
Ressalta-se que essa referida Comissão deverá contar com a presença de
membro titular e o suplente dos órgãos de justiça, representantes das Secretarias de
Estado envolvidas no Plano, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Em suas reuniões semestrais, a Comissão realizará a avaliação processual que
auxiliará as avaliações obrigatórias, a partir da data de aprovação do plano,
elaborando relatórios que deverão ser remetidos às instituições responsáveis pela
meta ou ação proposta, bem como, para instituição gestora do plano. Neste
contexto, destaca-se que para efetivar as ações propostas é essencial o
monitoramento do Plano Distrital.
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A cada dois anos, será realizada uma avaliação externa e recomenda-se a
contratação de uma instituição de pesquisa com larga experiência em avaliação de
programas

sociais,

Socioeducativo,

necessariamente

podendo

com

ser convidados

experiência

para

essa

com

avaliação

o

Sistema

Organismos

Internacionais, como UNESCO, UNICEF.
O acompanhamento e análise ocorrerão por meio da coleta de dados e
análises/comparativos,

através

de

ações

integradas,

complementares

e

sistemáticas, no sentido de melhorar sua efetividade e eficiência.
Para tanto, serão estabelecidos mecanismos gerenciais de acompanhamento
e controle anuais das metas planejadas, com a finalidade de possibilitar a avaliação
dos resultados alcançados e os impactos das ações.
O processo de monitoramento e avaliação se constitui em fator essencial para
otimização

dos

resultados

do

Plano

Estadual

Decenal

de

Atendimento

Socioeducativo do Distrito Federal. O monitoramento consiste em levantamento de
dados e análise das informações no sentido de acompanhar a evolução das metas
estabelecidas. A avaliação, por sua vez, diz respeito à comparação do que foi
planejado e do que foi realizado.
A aferição dos resultados será estabelecida através de indicadores de
desempenho, no sentido de subsidiar tomadas de decisões e a adoção de medidas
corretivas e preventivas para (re) organização dos objetivos e/ou estratégias
propostas ao longo de sua implementação. Os indicadores a serem apreciados
durante as avaliações serão quantitativos, qualitativos e de aplicação do orçamento
para o alcance das metas. Nesse sentido, caberá a Comissão Intersetorial, em
conjunto com o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
acompanhamento desses indicadores.
Os indicadores quantitativos mensurarão: o número de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa no meio fechado e no meio aberto; tipos de
atos infracionais cometidos; número de unidades e programas/serviços de
atendimento em meio aberto com Proposta Político Pedagógica construída e
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efetivada; número de Planos Individuais de Atendimentos (PIA) elaborados e
retroalimentados; número de parcerias firmadas para garantir o acesso dos
adolescentes às políticas públicas (assistência social, educação, saúde, esporte,
cultura, lazer, profissionalização, etc.); número de unidades de atendimentos
construídas com estruturas físicas alinhadas aos parâmetros do SINASE; número de
profissionais inseridos no meio fechado e nos programas/serviços de atendimento
em meio aberto; número de profissionais capacitados periodicamente no meio
fechado e nos programas/serviços de atendimento em meio aberto; número de
reincidentes após o período de cumprimento de medida socioeducativa em meio
fechado; número de reincidentes após o cumprimento de medida socioeducativa em
meio aberto; número de adolescentes/jovens egressos do sistema socioeducativo
devidamente acompanhados, encaminhados para as políticas públicas e mundo de
trabalho; número de extinções de medidas socioeducativas; número de progressões
de medidas aplicadas; número de óbitos nas unidades do meio fechado; execução
de medida socioeducativa em meio aberto; número de Delegacias especializadas
implementadas; número de Varas da Infância e Juventude especializadas
implementadas; número de Núcleos de Defensoria Pública atuando na área de atos
Infracionais.
Os

indicadores

quantitativos

poderão

ser

levantados

por

meio

do

fornecimento de dados extraídos do Sistema de Informação para Infância e
Adolescência – SIPIA Sinase e também junto a Gestão do Sistema Socioeducativo.
Os indicadores qualitativos são mais subjetivos, pois partem da observação
do avaliador ou coordenador do projeto e não existem métricas exatas para medilos, porém há metodologias. Para a aplicação dos métodos qualitativos serão
utilizadas pesquisas (de satisfação, de qualidade), entrevistas estruturadas ou não
estruturadas (com ou sem questionário) e observação direta.
A consolidação dos indicadores de qualidade representa a avaliação dos
diversos atores envolvidos no processo de socioeducação, que responderão a
questionários, participarão de entrevistas realizadas pela Comissão Intersetorial, que
junto a Gestão do Sistema Socioeducativo traçar a coleta dos dados qualitativos por
meio de observação.
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Os indicadores são classificados por três modalidades de avaliação:
a) Critério 1: Existência do serviço (____sim ____não);
b) Critério

2: Alcance do serviço (abrangência de ____%);

c) Critério 3: Qualidade do serviço (pontuação de 1=péssimo; 2=ruim;
3=regular; 4=bom 5=ótimo).
As modalidades de avaliação relacionadas acima serão aplicadas nas
categorias de indicadores:
1 – Necessidades Básicas:
Alimentação; Vestuário; Higiene Pessoal;
Documentação Civil; e Documentação Escolar.
2 – Espaço Físico e Infraestrutura:
Salubridade; Capacidade; Refeitório; Dormitórios; Banheiros; Ambiente para
Escolarização; Ambiente para Prática de Esportes, Recreação e Cultura;
Equipamentos; e Segurança.
3 – Direitos Fundamentais:
Escolarização Formal; Profissionalização; Esporte; Cultura; Lazer; Assistência
Religiosa;

Atendimento

Médico;

Atendimento

Odontológico;

Cuidados

Farmacêuticos; Atendimento Psicológico; e Atividades Externas.
4 – Atendimento Técnico:
Atendimento

Psicossocial;

Atendimento

Grupal;

Atendimento

Familiar;

Reuniões com Famílias; Atendimento Jurídico; e Acompanhamento de Egressos.
A

elaboração

e

implantação

do

Plano

Decenal

de

Atendimento

Socioeducativo Distrital apresentam-se como prioridades para o Governo do Distrito
Federal e serão uns dos maiores desafios. A efetivação do Plano fará com que os
conceitos de participação, garantia de direitos e co-financiamento ganhem
existências materiais.
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A maior dificuldade para o governo é conseguir alinhar o planejamento
estratégico de governo (Plano Decenal) e o planejamento orçamentário-financeiro
(Plano plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária
Anual – LOA). Este desafio se deve em grande parte da necessidade de se investir
com qualidade e de forma efetiva em políticas públicas para crianças, adolescentes
e juventude.
Com um orçamento crescente a cada ano e com uma projeção contínua
desse crescimento é preciso que estes recursos continuem a serem taxados como
Orçamento para Criança e Adolescente (OCA) para que as políticas aplicadas aos
adolescentes e jovens sejam implementadas de forma integral.
A própria LDO como se pode observar, traz ao longo dos anos que as
Unidades Orçamentárias que desenvolvam ações voltadas ao atendimento de
crianças e adolescentes, quando da elaboração de suas propostas orçamentárias,
devem priorizar a alocação de recursos para essas despesas. Caso seja necessária
à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira
para atingir a meta de resultado primário ou nominal, conforme determinado pelo art.
9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, são fixados cálculos de forma proporcional
à participação de cada um dos Poderes, no total das dotações iniciais constantes da
Lei Orçamentária Anual para exercício seguinte, excluídas as dotações destinadas
ao atendimento da criança e do adolescente, bem como os subtítulos inseridos na lei
orçamentária anual por emenda parlamentar, dentro dos valores estabelecidos pelo
Colégio de Líderes no processo de elaboração orçamentária, e as ações
classificadas como obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
Sendo assim, o OCA não pode ser fruto de contingenciamento ou bloqueio e
ainda no momento da alocação dos recursos estas ações devem ser prioritárias,
mas na prática não é o que podemos observar. Um teto orçamentário sempre
subjugado em relação às ações planejadas pelas pastas, em que não conseguimos
atingir os indicadores e metas propostas dentro dos planos.
Com a publicação deste Plano Decenal busca-se definir prioridades e por
meio da análise dos indicadores qualitativos e quantitativos, e da execução
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orçamentária apurar as metas aqui propostas com o intuito de avaliar a eficácia,
eficiência e efetividade dos serviços para a população do Distrito Federal.
O monitoramento periódico do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo
Distrital, conquista da sociedade civil, é imprescindível para alcançar seus objetivos
e execução de suas metas previstas. A avaliação é uma importante ferramenta a
favor da gestão do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, já que os seus
resultados permitirão tanto o aprimoramento, quanto um melhor desempenho das
ações.
Por fim, essas duas ferramentas permitirão, periodicamente, a implementação
do Plano com Gestão eficiente e alcance das metas.
8.1

SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO

Os desafios inerentes à sua implantação deverão ser enfrentados com uma
gestão eficiente e monitoramento sistematizado e capaz de responder às demandas
dos gestores. Elevar gestão e monitoramento ao mesmo patamar de importância
dos conteúdos previstos nos Eixos, Objetivos e Metas deve ser a meta do órgão
gestor e da comissão intersetorial.
O I PDASE do DF traz macro orientações da construção dos objetivos dos
órgãos setoriais, sendo o guia orientativo na elaboração e desdobramento de seus
programas e ações para os próximos 10 anos.
Deste modo, a articulação entre o I PDASE e o PPA é de extrema
importância, pois para cada programa e para cada ação dispostos no PPA são
definidos recursos específicos para sua efetivação. Isto significa dizer que os
Objetivos e Metas previstas no I PDASE devem se encontrar no PPA. A finalidade é
assegurar o direcionamento de orçamento com objetivo harmonioso e redução da
vulnerabilidade a situações de restrições orçamentárias ou mudanças na linha de
ação.
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Além disso, mesmo considerando que as políticas previstas no I PDASE têm
caráter transversal e responsabilidades conjuntas da União, Estados, Municípios e
sociedade civil, a priori, para sua efetivação, é necessária a criação de um sistema
de informação de acompanhamento e definição do responsável pelo monitoramento.
A proposta do I PDASE para o sistema de informação tem como objetivo assegurar
informações confiáveis e online aos Gestores do Plano, Sistema de Justiça e
Sociedade Civil. Para a consecução desse sistema de informação o I PDASE prevê
a implantação do SIPIA nas Unidades de Atendimento Socieoducativo, Sistema de
Justiça e Segurança Pública do Estado, bem como a formação continuada de todos
os usuários.
A proposta de monitoramento do I PDASE do DF deve ser da Comissão
Intersetorial para Discussão, Avaliação, Acompanhamento e Proposição do Plano
Decenal de Atendimento Socioeducativo, criada pelo Decreto 35.697 de 01 de
agosto de 2014, com as seguintes atribuições:

a) Elaborar o I PDASE/DF;
b) Estabelecer a metodologia de acompanhamento do Plano Decenal de
Atendimento Socioeducativo do DF;
c) Apoiar, incentivar e subsidiar tecnicamente a implantação do I PDASE do DF;
d) Acompanhar e avaliar as atividades de implementação do IPDASE;
e) Promover a difusão do I PDASE;
f) Efetuar ajuste de objetivos e metas do I PDASE;
g) Elaborar e publicar relatório anual de acompanhamento;
h) Encaminhar os relatórios aos Conselhos e ao Órgão Gestor do Sistema
Socioeducativo no DF.
Uma Gestão eficiente com monitoramento periódico do I PDASE conquista
da sociedade civil, é imprescindível para alcançar seus objetivos e execução de
suas metas previstas.
No próximo item são apresentadas propostas para efetivar a gestão do
presente plano
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9.

ORÇAMENTO
Ao longo da evolução orçamentária no Brasil é possível observar no cenário

atual um orçamento misto, elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder
Legislativo, e orçamento– programa, em que a execução orçamentária está
vinculada aos programas do governo. Com o advento da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, pode-se observar em seu Capítulo II (DAS FINANÇAS
PÚBLICAS), Seção II (DOS ORÇAMENTOS), que há três importantes instrumentos
de planejamento e execução orçamentária, descritos a seguir:

x

O Plano Plurianual (PPA) possui vigência de 4 (quatro) anos, é um
programa de médio prazo e estabelecerá de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada;

x

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem vigência anual e
compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento;

x

A LOA (Lei Orçamentária Anual), que também é anual, é considerada o
orçamento propriamente dito. Composta pelo Orçamento Fiscal (OF), o
Orçamento

da

Seguridade

Social

(OSS)

e

pelo

Orçamento

de

Investimentos (OI) das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto. O Orçamento deve
possuir consonância com o PPA, e a LDO, ou seja, os programas
executados pelo governo devem manter estreito relacionamento com o
plano de médio prazo, seguindo as diretrizes fixadas.

172

172

Ainda segundo a Constituição Federal, pode-se observar outro tema de
extrema importância que contempla esta Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, previsto no Capítulo VII (DA
FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO).
Segundo a CF, art. 227:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá– los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

É a partir daí que se inicia o tratamento da criança, do adolescente e
juventude como prioridade absoluta. A Constituição tem como um de seus princípios
básicos o princípio da igualdade, em que se entende por igualdade tratar as pessoas
conforme suas particularidades, ou seja, tratar igual os iguais, e desigual os
desiguais.
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, mais conhecida como Estatuto da
Criança e do Adolescente regulamentou este capítulo da CF, estendendo a
aplicação deste princípio à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
A Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993,
também contemplou o Orçamento e aspectos relacionados à criança e ao
adolescente.
Logo, verificou-se a necessidade do Governo do Distrito Federal em vincular
parte do seu orçamento a ações relacionadas à criança e ao adolescente. Com isso,
surgiu, em 2005, o Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA), a partir da
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA). Este foi um importante passo
para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, pois direcionou os
recursos destinados a essa finalidade, impossibilitando o seu remanejamento para o
atendimento de outras demandas do Estado.
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Em 18 de janeiro de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.594, instituindo o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que regulamenta a
execução de medidas socioeducativas destinadas às crianças e adolescentes que
pratiquem ato infracional.
O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Distrito Federal, previsto
na Lei do SINASE, art. 7º, § 2º, terá vigência de dez anos (2015– 2024), levando-se
em consideração seu caráter amplo e inclusivo, estimulando ações intersetoriais –
saúde, educação, esporte, trabalho, entre outros – e planos governamentais de
longo prazo. Dessa forma, é possível melhorar e garantir continuidade dos planos de
curto e médio prazo, elaborados por meio do Plano Plurianual – PPA, pois este
deverá buscar embasamento no Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do
Distrito Federal.
O Planejamento unido ao aporte Orçamentário e Financeiro constitui-se em
ponto fundamental para a criação, implementação e manutenção das políticas aqui
elencadas. Nesse sentido, o Plano Decenal será viável a partir do momento em que
houver sintonia entre Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira – PPA,
LDO e LOA (2015– 2024).
O Governo do Distrito Federal buscou, por meio da criação da Secretaria de
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, destacar suas
prioridades, traçar seus objetivos e metas para os próximos dez anos, elaborando
uma projeção orçamentária prevista para consecução do plano no valor total de R$
4.029.452.741,00 (quatro bilhões, vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e
dois mil, setecentos e quarenta e um reais), com o objetivo de fortalecer o sistema
de garantias de direitos das crianças, adolescentes e juventude do Distrito Federal.
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2015

R$ 26.550.566,00

R$R$
31.637.223,00
31.637.223,00

R$R$
26.560.566,00
26.560.566,00

R$R$
186.501.199,00
186.501.199,00

Subtotalde
de Investimento
Investimento
Subtotal

Subtotalde
de Custeio
Custeio
Subtotal

Subtotalde
de Pessoal
Pessoal
Subtotal

Valor Global

R$ 244.698.988,00

R$ 244.698.988,00

10.000,00
R$R$
10.000,00

Capacitação
Capacitação

Valor Global

186.501.199,00
R$R$
186.501.199,00

R$ 26.550.566,00

Pessoal
Pessoal

Custeio
Custeio

R$ 16.922.164,00

R$ 16.922.164,00

Reformas

Reformas

R$ 1.987.786,00

R$ 1.987.786,00

R$ 12.727.273,00

R$ 12.727.273,00

2015

Equipamentos

Equipamentos

Construção

Construção

Categoria

Categoria
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2016

R$ 12.222.223,00

2016
2017

R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 18.000.000,00

2018

R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

2019
R$ 16.000.000,00

2019

R$ 16.000.000,00

R$ 24.000.000,00

2018

R$ 24.000.000,00

R$ 18.000.000,00

2017

R$ 500.000,00 R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00R$ 500.000,00

R$ 324.387.612,00

R$ 324.387.612,00
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R$ 392.415.165,00

R$ 392.415.165,00

R$ 378.500.155,00

R$ 378.500.155,00

R$ 349.116.967,00

R$ 349.116.967,00

R$ 273.756.283,00
R$ 311.974.569,00
R$ 333.112.789,00
R$ 273.756.283,00 R$ 292.219.223,00
R$ 292.219.223,00
R$ 311.974.569,00
R$ 333.112.789,00

R$ 31.409.106,00
R$ 36.302.376,00
R$ 31.409.106,00 R$ 31.897.744,00
R$ 31.897.744,00R$ 35.525.586,00
R$ 35.525.586,00
R$ 36.302.376,00

R$ 19.222.223,00
R$ 23.000.000,00
R$ 19.222.223,00 R$ 25.000.000,00
R$ 25.000.000,00R$ 31.000.000,00
R$ 31.000.000,00
R$ 23.000.000,00

R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00

R$ 29.409.106,00

R$ 29.409.106,00 R$ 31.397.744,00
R$ 31.397.744,00R$ 33.525.586,00
R$ 33.525.586,00
R$ 35.802.376,00
R$ 35.802.376,00
R$ 273.756.283,00 R$ 292.219.223,00
R$ 292.219.223,00
R$ 311.974.569,00
R$ 333.112.789,00
R$ 273.756.283,00
R$ 311.974.569,00
R$ 333.112.789,00

R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 12.222.223,00
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2020

R$ 38.238.543,00
R$ 38.238.543,00

R$ 355.730.684,00

Custeio
Custeio

Pessoal

R$ 40.738.543,00

R$ 355.730.684,00

R$ 413.247.004,00

Subtotal de Pessoal

Valor Global

Valor Global

R$ 413.247.004,00

R$ 355.730.684,00

R$ 40.738.543,00

Subtotal de Custeio

Subtotal de Pessoal

Subtotal de Custeio

R$ 16.777.777,00

R$ 16.777.777,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.500.000,00

Subtotal de Investimento

Subtotal de Investimento

Capacitação

Capacitação

R$ 355.730.684,00

R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00

Reformas
Reformas

Pessoal

R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00

R$ 9.777.777,00
R$ 9.777.777,00

2020

Equipamentos
Equipamentos

Construção
Construção

Categoria

Categoria
2021

2021
2022

2022
2023

2023
2024

2024

R$ 435.277.073,00

R$ 464.961.469,00

R$ 52.312.134,00

R$ 491.653.772,00
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R$ 535.194.536,00

R$ 473.882.402,00
R$ 535.194.536,00

R$ 473.882.402,00

R$ 433.534.955,00
R$ 491.653.772,00

R$ 9.000.000,00
R$ 52.312.134,00

R$ 47.118.817,00
R$ 433.534.955,00

R$ 405.827.061,00

R$ 464.961.469,00

R$ 405.827.061,00

R$ 379.931.832,00

R$ 435.277.073,00

R$ 379.931.832,00

R$ 2.500.000,00
R$ 9.000.000,00

R$ 11.000.000,00
R$ 47.118.817,00

R$ 46.134.408,00

R$ 46.134.408,00

R$ 41.345.241,00

R$ 41.345.241,00

R$ 11.000.000,00

R$ 13.000.000,00

R$ 13.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 473.882.402,00

R$ 473.882.402,00

R$ 433.534.955,00

R$ 433.534.955,00

R$ 405.827.061,00

R$ 405.827.061,00

R$ 379.931.832,00

R$ 379.931.832,00

R$ 40.845.241,00
R$ 46.618.817,00
R$ 49.812.134,00R$ 49.812.134,00
R$ 40.845.241,00R$ 43.634.408,00
R$ 43.634.408,00
R$ 46.618.817,00

R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00

R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00R$ 2.000.000,00

R$ 7.000.000,00 R$ 6.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 2.000.000,00R$ 2.000.000,00
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10.

RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Durante o período de construção do PDASE várias foram as sugestões feitas

pelos mais diversos participantes. Essas ideias foram construídas nos mais variados
espaços, seja no decorrer das oficinas com os adolescentes e familiares, nas
oficinas intersetoriais, em consulta/diálogo direto com os(as) servidores(as) do SSE,
durante a consulta pública, nas audiências públicas realizadas, entre outros.
Como forma de inserir todas as ideias/sugestões feitas nestas ações e que
não necessariamente só englobam o tema do plano decenal, segue abaixo algumas
recomendações para serem tratadas durante a avaliação e atualização do PPP das
Medidas Socioeducativas do DF:
¾ Acompanhamento sistemático da inserção de socioeducandos em cursos de
educação profissional e tecnológica e em programas de estágio;
¾ Ampliação do quadro de diretores da DIGEP/SECRIANÇA;
¾ Estabelecimento de parcerias para oferta de terapia comunitária aos(as)
adolescentes e seus familiares;
¾ Estimulação de produção de projetos que visem à utilização de recursos
federais ou distritais, tanto pelas instituições parceiras quanto por servidores;
¾ Estreitamento do diálogo com a Câmara Legislativa do DF, para que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias contemple o PDASE;
¾ Fortalecimento do trabalho preventivo com crianças e adolescentes;
¾ Garantia de uma melhor comunicação das ações entre as Subsecretarias da
SECRIANÇA;
¾ Melhoria da estrutura dos Conselhos Tutelares (estrutura física, capacitação,
etc.);
¾ Realização de parcerias com instituições privadas e do terceiro setor, para
captação de recursos para a execução de projetos sócio– psico– pedagógico
nas unidades de atendimento.
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