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1Unidade acolhedora é o serviço público ou comunitário para o qual o adolescente é encaminhado para cumprir a 
medida socioeducativa de PSC. 

APRESENTANDO  
O MATERIAL 

CONHECENDO  
O PROJETO 

O Instituto Sou da Paz (ISDP) é uma organização não governamental que tem como missão contribuir para 
a efetivação de políticas públicas de segurança e prevenção da violência que sejam norteadas pelos valores 
da democracia, da justiça social e dos direitos humanos. Atua na Brasilândia (distrito localizado no município 
de São Paulo) há mais dez anos; desde 2014 possui parceria com a Prefeitura de São Paulo, por meio da qual 
atua para: 1) influenciar políticas públicas de prevenção à violência e para inclusão social e 2) contribuir para 
trajetórias de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Realizado pela equipe da área de Prevenção da Violência do ISDP e financiado pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), o Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) ocorreu entre os meses de setembro/2016 e setembro/2017, em parceria com unidades 
acolhedoras de PSC1 e os serviços de medidas socioeducativas de meio aberto (SMSE-MA) da Subprefeitura da 
Freguesia do Ó/Brasilândia. Este relatório sistematiza atividades, metodologias, marcos legais e conceituais 
que estruturaram o Projeto.

O objetivo do Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) foi contribuir com seis 
unidades acolhedoras de PSC para o desenvolvimento de metodologias de acompanhamento e execução 
desta medida socioeducativa que é, com frequência, bastante desafiadora para os profissionais diretamente 
envolvidos em sua execução. Para isto, entendemos que era preciso reconhecer os saberes e as experiências 
dos profissionais, partindo deles para a reflexão sobre os desafios cotidianos e sobre a potencialização daquilo 
que já conheciam e que, no dia a dia, nem sempre conseguiam colocar em prática. 

Para a realização do Projeto foi pactuada parceria com os três SMSE-MA da Brasilândia/Freguesia do Ó - 
ALPS, Despertar para a vida e Inês Mônaco - e seis unidades acolhedoras do mesmo território - Casa de 
Cultura da Brasilândia, CEDESP Vila Terezinha, CJ e CCA Tijolinho, EMEF Theo Dutra, NCI Coração Materno 
e UBS Jardim Icaraí.

Todas as ações que serão descritas neste relatório ocorreram a partir da construção coletiva com os 
profissionais e estiveram estruturadas nas seguintes etapas: 

FORMAÇÃO 
CONCEITUAL

DEFINIÇÃO DE FLUXO 
ENTRE SERVIÇOS

PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES DE PSC

ACOMPANHAMENTO 
DA PSC
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BOA LEITURA!

As agendas de trabalho foram montadas considerando a disponibilidade e as urgências das demandas, de 
forma que a equipe do ISDP se colocava disponível para agregar quando e da forma que melhor beneficiasse 
cada unidade acolhedora e SMSE-MA.

Ao longo deste material serão apresentadas metodologias para o acompanhamento da PSC levantadas pelas 
equipes da Brasilândia, tendo em vista a garantia do estipulado em lei, além de alternativas pensadas para 
situações nem sempre antecipadas pelos profissionais – a exemplo de faltas e da não adesão dos adolescentes 
à PSC.

Por ser fruto de uma construção coletiva e participativa, esperamos que as propostas aqui apresentadas 
possam ser adotadas por equipes de outros territórios da cidade de São Paulo, atualizadas sempre que 
necessário para melhor atender adolescentes e profissionais.

Foram tomadas como base: Lei Nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA); Lei Nº 12.594/2012 Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo – SINASE e Plano Nacional de 
Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos para o 
SINASE/2006.
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O SMSE-MA  
E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
DE MEIO ABERTO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a partir de seu artigo 103, responsabiliza os adolescentes2  
que cometeram ato infracional. Essa responsabilização se dá por meio das medidas socioeducativas. Elas são: 

ECA

Obrigação de 
reparar o dano

Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC)

Internação

Semiliberdade Liberdade Assistida (LA) 

Advertência

O Serviço de Medidas Socioeducativas de Meio Aberto (SMSE-MA) executa o atendimento às medidas 
socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA) na cidade de 
São Paulo3.

Na PSC, o adolescente é encaminhado para cumprir tarefas gratuitas, por tempo determinado pelo juiz, em 
alguma das chamadas unidades acolhedoras:

2De acordo com o ECA, são as pessoas entre 12 e 18 anos. Excepcionalmente, jovens até 21 anos que tenham cometido o ato infracional 
antes dos 18 anos completos também podem ser responsabilizados pelas medidas socioeducativas.
3Referenciado ao município por meio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). A Portaria 46/2010/SMADS 
dispõe sobre a tipificação da rede socioassistencial do município de São Paulo e a regulação de parceria operada por meio de convênios.
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No caso da medida socioeducativa de LA4, o técnico5 acompanha o adolescente por, no mínimo, seis meses, 
e realiza conversas presenciais individuais e/ou em grupo, contatos por telefone/e-mail/WhatsApp e visitas 
a domicílio para conhecimento da realidade do adolescente e de sua família (bairro, situação da moradia, 
oportunidades na comunidade, escola).

4Artigo 118 do ECA.
5Responsável direto pelo acompanhamento individual dos adolescentes (no máximo, 15 atendidos para cada técnico, como orienta a 
Portaria 46/2010/SMADS). Além de acompanhar o adolescente com proximidade, é o porta-voz da medida socioeducativa junto ao poder 
judiciário, por meio dos relatórios de acompanhamento.
6Plano decenal de atendimento socioeducativo do município de São Paulo, 2015-2025 - São Paulo: SMADS, 2016.
7http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/9_distribuicao_das_favelas_2016_516.html. Acesso em 13/07/2017.
8http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758. Acesso em 
17/07/2017.
9Os jovens entrevistados participavam do Programa Vocacional que, gentilmente, ajudou esta conversa a acontecer. Existente em São 
Paulo desde 2001, o Programa Vocacional tem como objetivo a instauração de processos criativos emancipatórios por meio de práticas 
artístico-pedagógicas. Aberto para maiores de 14 anos, conta com uma equipe de artistas articuladores e artistas orientadores de Teatro, 
Música, Dança, Artes Visuais e Literatura (selecionados por meio de edital público), e atua em equipamentos da Secretaria Municipal de 
Cultura e da Secretaria Municipal de Educação. Na Casa de Cultura Brasilândia, à época do Projeto, era desenvolvida a oficina de Artes 
Visuais; no momento de elaboração deste relatório, os jovens inscritos nesta oficina produziam o curta-metragem Curta Brasa, que 
retrata o território a partir de seus olhares e experiências.

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais.

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 
semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 
não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.

Fonte: ECA (1990)

APRESENTANDO  
A BRASILÂNDIA

Ao longo das últimas décadas, houve crescimento da população paulistana nos bairros periféricos e redução 
populacional nos bairros centrais, o que resultou na expansão de periferias cada vez mais segregadas6. São, 
aproximadamente, 96 distritos na cidade de São Paulo, que diferem em suas características geográficas, 
condições de acesso a serviços públicos, educação, transporte, lazer, cultura e de saneamento básico.

Nos dados do Infocidade (2016)7, o município de São Paulo apresenta 1698 favelas. Destas, 109 encontram-se 
na região da subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia, sendo 88 delas apenas no último distrito. Fazendo 
parte da mesma subprefeitura, Brasilândia e Freguesia do Ó são distritos localizados na região norte da 
cidade de São Paulo e apresentam dados um tanto diferentes: Brasilândia possui área aproximada de 21km², 
com população de 264.918 habitantes, e Freguesia do Ó apresenta 10,50km² e 142.327 habitantes8. Segundo 
maior distrito na cidade de São Paulo, na região da Brasilândia há muitas áreas de ocupação, condição que 
expõe sua população a riscos sociais, diferentes formas de violência e dificuldades no acesso aos direitos 
básicos e humanitários. É neste contexto que o Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC) esteve situado. 

Para ajudar a explicar um pouco mais sobre a Brasilândia, alguns jovens que vivem no distrito foram convidados 
para compartilhar suas impressões9:
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Na percepção dos jovens, a Brasilândia é um lugar muito bom de se viver, pois há “muita gente de bem”, 
muitos artistas, muita arte de modo geral. Para eles, o que “estraga mesmo” é a questão da violência, ainda 
que sintam que, agora, ela não é tão intensa como já foi.  Para eles, as relações entre as pessoas mudaram 
muito, pois se comunicam menos e estão menos dispostas a ajudar umas às outras: “percebemos a violência 
presente em nosso cotidiano na falta de educação entre as pessoas que, muitas vezes, mal se cumprimentam 
e vão ficando solitárias, não interagindo mais como antes”.
 
Os jovens contaram que percebem outra forma de violência atualmente e como isso afeta a convivência na 
comunidade, com “os pequenos roubos, assaltos a pedestres, ao comércio... isso aumentou por aqui, aí as 
pessoas não ficam tanto na rua, não tem mais aquela coisa de trocar ideia até a madrugada na porta de casa. 
Agora, quando dá 22h/23h, já entra para dentro de casa; se ‘tiver’ na rua e ver alguém ‘tipo’ vindo na sua 
direção, já dá aquele arrepio... se for de moto, corre!!!”.

A BRASILÂNDIA  
EM UMA FRASE:  

“Até no lixão nasce flor. Porque lixo vira arte 
na mão de quem tem talento” 

“Humildade” 

“Simplesmente incrível” 

“Muito rolê"

“Lugar cheio de cultura com 
muito talento escondido” 

Rodrigo, 18 anos

Wesley, 18 anos

Lucas, 18 anos

Lua, 16 anos

Claudenir, 19 anos
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Na fase inicial das ações do Projeto Fortalecendo a PSC foram visitadas 19 unidades acolhedoras e os três 
SMSE-MA do território. Isso totalizou 11 bairros visitados e o contato com diferentes serviços públicos das 
Secretarias da Assistência e Desenvolvimento Social, Educação, Cultura e Saúde. A proposta destas visitas foi 
conhecer a PSC na região e como era executada e vivenciada pelos atores diretamente envolvidos – técnicos 
sociais, profissionais das unidades acolhedoras e adolescentes. 

A partir destas visitas, foram firmadas as parcerias com seis unidades acolhedoras de PSC, localizadas nos 
bairros Brasilândia, Jardim Princesa, Sítio Morro Grande, Vila Icaraí, Vila Penteado e Vila Terezinha.

QUEM SÃO  
OS ADOLESCENTES EM PSC?
Aqui, vamos apresentar informações sobre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas – em 
especial, a PSC. Pensar no adolescente é falar, também, do sujeito inserido em um contexto social que 
exerce influência sobre seus comportamentos, costumes e atitudes. Deste modo, para identificar o “perfil 
adolescente”, é necessário ir além de sua idade ou do ato infracional praticado: não é possível construir uma 
identidade de forma isolada, sem a relacionarmos ao ambiente no qual está inserido, entender seu processo 
de escolarização e o acesso a outros direitos essenciais para a pessoa em desenvolvimento. 

Falar sobre adolescentes é falar de pessoas em formação que precisam de acompanhamento familiar, social e 
comunitário. É construir paralelos com as desigualdades sociais, raciais e de gênero. Usar estas informações, 
enfim, para potencializar a ação das políticas públicas e de organizações não governamentais existentes em 
territórios com elevados índices populacionais e marcados por diferentes formas de violação. 

Dados nacionais do Ipea (2013)10 sobre os adolescentes (12 a 18 anos) apontam: eles são 21 milhões de 
pessoas no Brasil. São, em sua maioria, negros (64,87%), pobres (83,5%) e vivem em famílias com renda 
per capita inferior a um salário mínimo. As mulheres, nesse grupo, correspondem a 58%. Essas 21 milhões 
de pessoas são a parcela da população que sofre desigualdades sociais e raciais, bem como de gênero e de 
sexualidade, além da segregação territorial que dificulta o acesso a outros pontos da cidade. 

A cidade de São Paulo figura como uma das 12 regiões metropolitanas do Brasil com crescimento periférico 
mais acentuado, representando um índice de 19,6%11. Essa dinâmica de urbanização tem como resultado a 
expansão das periferias e a produção de um ambiente urbano segregado e altamente degradado, com graves 
consequências para a qualidade de vida de seus habitantes.

Nesse quadro, a violência aparece como um problema social grave e que constitui um dos indicadores mais 
expressivos e permanentes da falta de condições dignas de vida no Brasil. Um exemplo desta situação aparece 
no Mapa da Violência de 201212, com o número de assassinatos no país de 49.932 em 2010 - isso é o mesmo 
que um aumento de 259%, quando comparado à década de 1980. A taxa de homicídios, que era de 11,7 para 
cada 100 mil habitantes, atingiu, no mesmo período, 26,2. 

Homens jovens negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no Brasil. Entre 
2005 e 2015, a taxa de homicídios de negros aumentou 18,2%, enquanto para não negros esse número 
diminuiu 12,2%: “jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como se 
vivessem em situação de guerra”.13

10Quem são os jovens brasileiros? Fonte: http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=27857&catid=10&Itemid=9.Acesso em 21/08/2017.
11Plano decenal de atendimento socioeducativo 2015-2025. Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
assistencia_social/arquivos/Plano_Decenal_ATENDIMENTO_SOCIOEDUCATIVO_2016.pdf. Acesso em 21/08/2017.
12Fonte: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_web.pdf
13 Atlas da Violência 2017, p. 31.
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Em relação a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo pesquisa publicada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)14, em novembro de 2015 havia 96 mil adolescentes em privação de liberdade 
e em medida socioeducativa de meio aberto no Brasil; no mesmo período de 2016, eram 192 mil adolescentes 
na mesma condição. Cerca de 90% dos jovens que cumprem medida socioeducativa são do sexo masculino e a 
liberdade assistida é a medida mais aplicada, atingindo, atualmente, 83.603 adolescentes. A segunda medida 
mais aplicada é a prestação de serviços à comunidade, abarcando 81.700 atendidos.

Na região da Brasilândia e da Vila Nova Cachoeirinha (bairros vizinhos), 32% da população possuía menos de 
20 anos de idade em 201015. A Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia atingiu taxa de mortalidade por 
agressão acima da média de toda a cidade16: 16,7. A taxa de mortalidade por agressão de jovens ficou em 51,01, 
enquanto a média da cidade ficou em 39,717. O número alto de adolescentes e jovens nos provoca a olhar para 
esta população e a lançar um olhar protetivo àqueles que cumprem medidas socioeducativas.

É importante evidenciar que a mortalidade por causas externas incidiu violentamente sobre a população 
em cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto. Em 2014, na cidade de São Paulo, a média de 
atendimento mensal de adolescentes em PSC foi de 739, com concentração maior na faixa etária entre 15 e 17 
anos, e de adolescentes que possuíam apenas o Ensino Fundamental ou ainda estavam cursando estas séries.

No levantamento inicial feito pelo Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), entre 
dezembro/2016 e janeiro/2017, foram acessadas algumas informações que ajudam a entender o contexto 
do atendimento das medidas socioeducativas na Brasilândia17. O quadro deste período, no território, está 
sintetizado nos gráficos abaixo:

14 Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) apud http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84034-trafico-de-drogas-
e-o-crime-mais-cometido-pelos-menores-infratores. Acessado em 02/10/17
15Centro de Educação em Direitos Humanos da Zona Norte, acessado em 24/07/2017 http://cidadeescolaaprendiz.org.br/diagnostico-
cedh/analise-dos-dados-por-territorio/polo-cedh-norte
16A média da cidade que ficou em 12,9. Fonte: Plano decenal de atendimento socioeducativo 2015-2025
17Plano decenal de atendimento socioeducativo 2015-2025.
18Foram realizadas entrevistas com os atores envolvidos na PSC deste território: adolescentes, equipes técnicas e unidades acolhedoras.

FAIXA ETÁRIA

12 - 14
Masculino

Masculino

Masculino

2 2 4

10 39 49

2 25 27

Feminino

Feminino

Feminino

0 0 0

1 1 2

0 0 0

15 - 17

18 ou mais

SEXO PSC PSC / LA TOTAL

Na maior parte dos casos, a escolha da atividade desenvolvida na PSC era realizada pela equipe da unidade 
acolhedora e a partir das necessidades da instituição. Isto apareceu como fator que poderia dificultar a adesão 
e o interesse do adolescente, uma vez que ele não se identificava com aquilo que fazia ou não conseguia 
colocar nas atividades seus próprios conhecimentos:

POR QUEM É FEITA A ESCOLHA DAS ATIVIDADES?

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
Pelo técnico do SMSE Pelo adolescente Pelo responsável pela

unidade acolhedora
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A frequência do acompanhamento dos adolescentes pelos SMSE-MA apareceu como foco importante e 
foi diversas vezes retomado ao longo do Projeto, tanto pelos serviços de medidas, quanto pelas unidades 
acolhedoras. Encontrando-se poucas vezes, as equipes não conseguiam conversar sobre dilemas e desafios 
que apareciam ao longo da PSC, como faltas e desinteresse dos adolescentes.

Os adolescentes escutados nesse período contaram que tinham pelo menos uma experiência de 
descumprimento da PSC e que isso se dava pelo fato de a atividade não ser interessante. Com relação ao que 
poderia ser feito para melhorar esta situação, apontaram que fazer algo que despertasse interesse e, também, 
os ajudasse a desenvolver algum conhecimento útil para a vida, eram condições desejadas:

Essas informações foram importantes por contarem como cada parte envolvida vivia a experiência da PSC e 
por dar pistas sobre temas e ações que poderiam contribuir com a execução da medida socioeducativa. Mais 
que isso, sinalizavam que, para o adolescente, a expectativa era a de que pudesse se reconhecer como alguém 
que poderia aprender enquanto ajudava sua comunidade.

FREQUÊNCIA DO CONTATO ENTRE SMSE-MA E A UNIDADE ACOLHEDORA

O QUE AJUDARIA PARA A ADESÃO À PSC

23%

21%

23%

11%

26%

16%

19%

26%

26%

3%
6%

Semanalmente

A atividade ser interessante

Mensalmente

Aprender algo que me ajude no futuro

No término da medida

Sentir que estou fazendo algo útil para comunidade

Quinzenalmente

A unidade acolhedora ser próxima da minha casa

Na apresentação do adolescente

Ter alguém que me ajude na unidade

Outra frequência
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CONSTRUINDO  
A PSC
O Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) se propôs a desenvolver metodologias 
que auxiliassem os adolescentes a cumprir a medida socioeducativa integralmente e no prazo estipulado pelo 
juiz. Na experiência de muitos profissionais, os adolescentes demoravam muito tempo na PSC e passavam 
por diversas unidades acolhedoras. Com frequência, a medida não atingia caráter educativo, não agregando 
em termos da prevenção à reincidência infracional. Por conta disso, algumas discussões entre unidades 
acolhedoras e SMSE-MA se mostraram bastante importantes. Nelas, apareceram temas, como: 

O desafio de encaminhar o adolescente à unidade acolhedora, garantindo tanto seu interesse, 
quanto sua aprendizagem; 
A relevância de que haja um profissional, dentro da unidade acolhedora, que seja referência 
constante para o adolescente que cumpre PSC; 
A troca ágil de informações entre as equipes profissionais envolvidas; 
A vulnerabilidade social vivida pelos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Para o debate destes pontos e a construção de ações para trabalhá-los, foram realizadas rodas de conversa e 
reuniões para levantamento de experiências e troca de saberes entre os profissionais. A construção coletiva 
exigiu tempo e dedicação especiais, uma vez que dependeu de muitas agendas, mas permitiu um processo 
reflexivo e colaborativo que teve a ver com pensar sobre aquilo que se decide e sobre como esta decisão se 
relaciona com o outro, seja ele adolescente ou parceiro de trabalho.

A partir desses momentos, foram definidos procedimentos de encaminhamento e de acompanhamento 
dos adolescentes entre as diferentes equipes, na tentativa de qualificar o contato e a comunicação. Os 
procedimentos e conhecimentos produzidos estão sistematizados nos seguintes instrumentais:19 

19Todos os instrumentais constam nos anexos deste relatório.

INSTRUMENTAIS

Ficha de 
conhecimento  
do adolescente

Caderno da PSC
Plano de 

desenvolvimento 
de PSC

A finalidade desses instrumentais foi facilitar o trabalho entre as instituições que acompanham o adolescente 
em PSC, além de promover a participação ativa deste na escolha da unidade acolhedora na qual prestará 
serviço e das atividades que realizará durante a medida socioeducativa.
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REDE  
TERRITORIAL E PSC
A articulação para o trabalho em rede é bastante defendida para o atendimento à adolescência. Entre outros 
motivos, porque permite que os profissionais se encontrem para debater desafios, além de poderem trocar 
experiências de suas práticas e fortalecê-las, inventando novos espaços de comunicação (ex: discussão de 
casos, fóruns temáticos e outros meios para agilizarem as trocas de informações importantes).

O trabalho articulado entre serviços e poderes constitui o Sistema de Garantia de Direitos. Um dos desafios 
é o de ser concretizado enquanto prática, ainda que haja muitas demandas no cotidiano dos profissionais.
Em relação à PSC, a perspectiva da articulação se mantém. Quando se fala no trabalho compartilhado entre 
os serviços, a ideia é que os profissionais das diferentes instituições e secretarias trabalhem coletivamente 
em prol daqueles que atendem. Isto pode ser facilitado quando conseguem estabelecer e manter relações 
colaborativas e compreender suas funções (aquilo que devem fazer e que será esperado pelos parceiros). 

Pensando o fortalecimento da rede local, no Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC), três eixos de ação foram desenvolvidos: 

Ampliar os 
conhecimentos dos 

profissionais da rede 
de serviços sobre as 

medidas socioeducativas 
– em especial, sobre a 
PSC – para a produção 

de novas práticas.

Definir e registrar 
as atribuições dos 

profissionais e os fluxos 
de trabalho – tanto da 

rede de serviços, quanto 
dos SMSE-MA – para o 
acompanhamento dos 
adolescentes em PSC. 

Aumentar a rede local de 
unidades acolhedoras, 

de forma a atender 
às necessidades e 
às especificidades 

dos adolescentes em 
cumprimento da medida 

socioeducativa.

A Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990) instalaram um sistema de “proteção geral de direitos” de 
crianças e adolescentes, cujo intuito é a efetiva implementação 
da DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, denominado SISTEMA 
DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD). Nele, incluem-se princípios e 
normas que regem a política de atenção a crianças e adolescentes, 
cujas ações são promovidas pelo Poder Público em suas três esferas 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelos três Poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e pela sociedade civil, sob três 
eixos: Promoção, Defesa e Controle Social.

Fonte: SINASE (2006)

ENCONTROS 
FORMATIVOS

DEFINIÇÃO DAS 
ATIVIDADES

AMPLIAÇÃO  
DA REDE
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No primeiro eixo, ENCONTROS FORMATIVOS, foram realizadas rodas de conversa em todas as unidades 
acolhedoras parceiras do Projeto para discutição da PSC e demais medidas socioeducativas. Além disso, 
por sugestão do Distrito de Saúde do território, foram feitas duas rodas de conversa com todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) locais que são, em potencial, unidades acolhedoras.

A DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES foi ganhando espaço conforme escutávamos os desafios vividos pelos 
SMSE-MA e pelas unidades acolhedoras: nem sempre estava claro aquilo que cada serviço deveria fazer no 
acompanhamento dos adolescentes em PSC. Esse desconhecimento, muitas vezes, impactava negativamente 
nos trabalhos, pois os profissionais não recebiam respostas e informações importantes sobre os adolescentes 
(como os motivos para faltas e atrasos, o que pensavam sobre as atividades, suas habilidades e gostos). 

Para definição das responsabilidades de cada equipe ocorreram encontros que reuniam os SMSE-MA e as 
unidades acolhedoras. Neles, os participantes se distribuíram em grupos de trabalho temáticos, nos quais 
levantavam os procedimentos que consideravam importantes na PSC. Em seguida, debatemos coletivamente 
e registramos os fluxos que foram definidos por cada grupo de trabalho. Esse registro foi compartilhado e 
pactuado no encontro seguinte e, então, transformado no Caderno da PSC. 

A construção coletiva e participativa foi fundamental nesse processo, uma vez que quem colocará em ação 
esses fluxos são os profissionais do atendimento direto; além disso, a discussão põe em questão muitas 
certezas sobre as quais nem sempre pensamos e permite olhar para o mesmo tema a partir de pontos de vista 
diferentes que podem ser, muitas vezes, construtores de novos olhares e fazeres.

Os SMSE-MA podem convidar as unidades acolhedoras e os serviços 
próximos que ainda não recebem adolescentes em PSC para rodas de 
conversa sobre medidas socioeducativas, trabalho em rede, violência 
e vulnerabilidade, entre outros. Sugere-se uma frequência regular 
– mensal, por exemplo – para que se encontrem. Com o passar do 
tempo, deverá ficar cada vez mais fácil falar sobre desafios dos 
encaminhamentos. 

Por fim, a AMPLIAÇÃO DA REDE de unidades 
acolhedoras se mostrou um desafio para os 
SMSE-MA: nem sempre há serviços que acolham 
os adolescentes a partir do que é interessante 
ou educativo para eles, ficando restritas as 
possibilidades de inserção em PSC. Por isso, foram 
feitas reuniões entre um SMSE-MA e os serviços 
localizados no território específico de atendimento 
para sensibilização de novas unidades acolhedoras: 
em meio a um café da manhã, os profissionais 
foram convidados a apontar dúvidas e ganhos 
no acompanhamento dos adolescentes e foram 
convidados, pelo SMSE-MA a acolher adolescentes 
em PSC.

20

20Reunião ocorrida no SMSE-MA Despertar Para a Vida com unidades acolhedoras do entorno.
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A Casa de Cultura Brasilândia é um dos poucos equipamentos culturais existentes nos distritos Brasilândia/
Freguesia do Ó. Desenvolve diversas oficinas culturais, educacionais e artísticas integradas com a população 
local e tem sido um importante lugar de articulação e participação da comunidade nos últimos anos. O convite 
à participação no Projeto ocorreu em razão de este equipamento, com frequência, receber adolescentes para 
cumprimento de PSC.

O gestor da Casa de Cultura havia assumido esta função em 2017 e não havia tido experiência prévia com 
PSC; por conta disso, as ações do Projeto ocorreram, primeiro, por meio da realização de reuniões para 
familiarizá-lo com o tema das medidas socioeducativas e os procedimentos que precisavam ser definidos na 
relação entre unidade acolhedora, adolescente e SMSE-MA. 

Também foram pensadas formas de acolhimento que poderiam agregar os adolescentes e sugestões de PSC 
a partir das possibilidades existentes na Casa de Cultura. Após essas reuniões, foi realizada roda de conversa 
para a troca de conhecimentos com profissionais da unidade sobre a temática da PSC.

As formações feitas pelo Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) junto aos 
parceiros e colaboradores da Casa de Cultura discutiram violência juvenil e formas de preveni-la por meio 
do trabalho comunitário. O gestor nos pediu para que informássemos aos colaboradores que a Casa de 
Cultura recebia adolescentes para cumprimento de PSC, algo até então não conhecido por todos. Esta notícia 
despertou o interesse dos Programas de Iniciação Artística (PIÁ)22 e Vocacional pelo tema e a vontade em 
receberem adolescentes em PSC dentro de suas oficinas. 

Após esta formação, houve nova alteração da gestão da Casa de Cultura. Uma alternativa ao desafio da 
descontinuidade foi estreitar a aproximação com as equipes dos PIÁ e Vocacional. A partir da avaliação de que 
o Programa Vocacional melhor atenderia às necessidades dos adolescentes em PSC, em razão da faixa etária 
trabalhada, esta equipe passou a compor as reuniões mediadas pelo Projeto com os SMSE-MA e demais 
unidades acolhedoras. 

Outra ação específica realizada foi a facilitação da articulação, pelo Projeto, do Programa Vocacional com o 
SMSE-MA ALPS, para que as equipes pudessem pensar a inserção de adolescentes em PSC a partir de uma 
parceria, e não apenas na forma de encaminhamento.

As etapas de trabalho na Casa de Cultura da Brasilândia foram:

EXPERIÊNCIAS 
EM PSC
CASA DE CULTURA DA BRASILÂNDIA21

21A Casa de Cultura da Brasilândia foi construída em 2009 e inaugurada em 2010. Desde 2014 deixou de ser supervisionada pela 
Subprefeitura, passando a estar vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Desenvolve diversas oficinas culturais e artísticas, e tem 
sido um importante local de articulação e participação da comunidade.
22Programa de Iniciação Artística é um programa sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura com parceria orçamentária da 
Secretaria Municipal de Educação, oferecido gratuitamente para crianças e adolescentes de 05 a 14 anos. Fonte: http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/formacao/index.php?p=8465. Acesso em 10/08/2017.

1. Debater PSC: possibilidades e desafios

2. Realizar formação para colaboradores da Casa de Cultura

3. Aproximar Programa Vocacional e SMSE-MA
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A equipe do CEDESP Santa Terezinha desenvolve um trabalho preocupado não apenas com os cursos que 
promove, mas, também, com os educandos. Ao longo do Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC), fomos conhecendo as propostas da equipe do CEDESP em promover espaços que 
ajudassem a alimentar a própria reflexão e o pensamento crítico e preocupado com as questões da comunidade 
em que a instituição está localizada.24

O primeiro contato da equipe do Projeto com o CEDESP foi em dezembro/2017. Nessa conversa, pensando no 
trabalho da unidade acolhedora, apareceram como principais necessidades:

As ações criadas buscaram apresentar outras possibilidades de atividades e pensar sobre pessoas que 
poderiam atuar como referência no acompanhamento dos adolescentes. A proposta foi: testar novas situações 
que deixassem o adolescente à vontade no cumprimento da PSC, possibilitar que aprendesse uma atividade 
nova e, principalmente, que descobrisse novas pessoas com quem poderia contar. 

CEDESP SANTA TEREZINHA23

1. Planejar atividades de PSC previamente

2. Acompanhamento da PSC por todos os profissionais

3. Estreitar parceria com SMSE-MA

A partir de então, as ações do projeto se deram nas seguintes etapas: 

Roda de conversa sobre medidas socioeducativas com todos os profissionais (foi garantido pelo 
CEDESP que todos estivessem presentes); 
Levantamento de atividades em PSC com todos os educadores;
Detalhamento de um plano de acompanhamento da PSC.

Foram realizadas, também, discussões de caso sobre desafios que a equipe do CEDESP vivia em relação à 
adesão de alguns adolescentes à PSC. Uma das questões que apareceram foi a de que alguns adolescentes, 
ainda que continuassem frequentando a instituição, não se envolviam com as atividades e/ou os horários 
sugeridos para a PSC. Em alguns casos, outros adolescentes não pareciam se sentir à vontade no local por 
conhecerem pessoas do bairro que também estudavam no CEDESP, e acabavam não cumprindo a PSC. Nesses 
casos, discutir os desafios foi uma maneira de considerar as dificuldades individuais dos adolescentes e 
possibilitar o cumprimento integral da PSC, respeitando o que para eles era uma real dificuldade.

Discussões de caso são uma ferramenta muito importante no trabalho 
com adolescentes e em equipe: possibilitam entender o que se passa 
e sugerir alternativas que coloquem luz nas potencialidades dos 
adolescentes, ao invés de expor o que para eles é verdadeiramente 
um desafio que impossibilita cumprir a medida socioeducativa.

23Localizado na Vila Terezinha, tem como missão ampliar as oportunidades para adolescentes, jovens e adultos, tanto no mundo 
do trabalho quanto na convivência, ajudando no desenvolvimento integral das pessoas e da região onde atua, a Brasilândia. Fonte: 
https://www.facebook.com/cedespst/. Acesso em 20/08/2017.
24Por exemplo, uma das atividades tocadas pela equipe do CEDESP, da qual a equipe do Projeto participou, foi um cine-debate sobre 
o filme Juízo (Maria Augusta Ramos / 2008). Esta atividade foi, também, parte das atividades promovidas pela Campanha Rafael 
Braga (Informações: https://www.facebook.com/events/311753469263382/. Acesso em 20/08/2017).
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As equipes do CJ e do CCA Tijolinho se mostraram bastante interessadas em desenvolver uma PSC que faça 
sentido para o adolescente e não apenas para a unidade acolhedora, como foi relatado pela gerente do CJ. 
Além de estabelecer uma relação próxima com os SMSE-MA, as equipes demonstram preocupação em cuidar 
dos adolescentes: tanto aqueles inscritos na instituição, quanto os que chegam em medida socioeducativa.

Nesse processo, as equipes do CJ e do CCA se preocupam em apoiar seus profissionais a entenderem as 
medidas socioeducativas, já que também atendem adolescentes que cumprem Liberdade Assistida e 
Semiliberdade. Recebem frequentemente adolescentes para cumprir PSC e a equipe se empenha em auxiliá-
los nessa trajetória. Um dos pontos bastante reforçados pela equipe do CJ foi em relação às semelhanças e às 
diferenças entre os adolescentes matriculados e aqueles que chegam para PSC, reforçando que todos devem 
ser tratados com respeito e dignidade.

Durante o Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), a grande questão que o CJ 
Tijolinho apresentou foi a necessidade de diversificar as atividades de PSC, uma vez que vinham realizando 
sempre o mesmo: digitação de notas fiscais para o sistema da Receita Federal, algo muito importante para a 

CENTRO PARA JUVENTUDE (CJ) E  
CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA) TIJOLINHO25

25O CCA e o CJ fazem parte da ONG Tijolinho é uma Organização da Sociedade Civil que acolhe e desenvolve atividades de inclusão 
social e desenvolvimento pessoal para crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento, desenvolvimento social e emocional, 
cultura e confiança. Fonte: http://www.tijolinho.org.br/missao. Acesso em 15/08/2017.

“Desde que a gente começou [a acolher 
PSC], eu acho que a gente cresceu enquanto 
pessoa, enquanto pessoas que vivem na 
quebrada, que vivem essa realidade do 
crime chegando aqui e do crime sendo 
consequência social. Eu acho que a gente 
consegue entender isso hoje, do crime 
sendo uma consequência social e não como 
pessoas que querem acabar com a ‘sociedade 
linda’ que a gente quer construir...”.

Lucas, coordenador pedagógico do CEDESP Santa Terezinha
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instituição, pois revertem em descontos para o CNPJ. Inicialmente, foi pensado que seria possível construir 
um sentido educativo para a atividade de digitação das notas fiscais, ensinando ao adolescente não apenas 
os procedimentos envolvendo o computador, mas o sentido social e econômico desta atividade (possibilidade 
de aprendizado e de ajudar a comunidade).

A síntese das demandas iniciais levantadas com a equipe do CJ é:

A partir da primeira formação sobre medidas socioeducativas para todos os profissionais do CJ e do CCA, 
foram pensadas possibilidades de cumprimento da PSC. Foi elaborado um plano de desenvolvimento que 
levasse em conta todas as atividades oferecidas pelo CJ e a integração com o CCA. Nele, seria possível inserir 
o adolescente para cumprimento desta medida, tendo abertura para que fosse alterado de acordo com as 
necessidades da unidade e os interesses e disponibilidades do adolescente.

1. Ampliar as possibilidades de atividades de PSC

2. Discutir PSC e medidas socioeducativas com os profissionais 

3. Planejar metodologias educativas para as atividades de PSC

As conversas e experiências vividas no CJ e no CCA Tijolinho são 
caminhos possíveis para construir uma PSC com possibilidades 
diversificadas e com sentido para a vida do adolescente. Ao mesmo 
tempo em que gera um retorno à comunidade e à unidade acolhedora, 
é possível motivar a participação dos adolescentes a partir do que 
gostam e conhecem.

Durante o Projeto, o CJ recebeu um adolescente em PSC que optou por cumprir a medida na oficina de 
esporte, auxiliando na organização das atividades esportivas com as crianças do CCA. Assim, foi possível 
integrar as equipes do CJ e do CCA no acolhimento do adolescente. De acordo com o educador responsável 
pela atividade, este adolescente, que gosta de futebol e tem facilidade para lidar com crianças, se mostrava 
sempre atencioso e participativo, sendo uma figura essencial na organização da oficina.
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“Eu enxergo a PSC como uma transformação 
para o adolescente e para gente. O 
adolescente tem a oportunidade de aprender 
com a gente uma atividade diferente do que 
está acostumado, aprender até uma profissão. 
A gente aprende a enxergar um modo de 
vida, a enxergar as dificuldades que aquele 
adolescente tem”.

“A gente colocava [o adolescente] aqui 
para cumprir e acabou, não tinha muito 
diálogo; porém, hoje eu sinto que a gente 
‘tá’ completamente preparada para recebê-
los, porque a gente já conversa muito. 
Eu acho que vale muito a pena levar em 
consideração o que eles trazem ‘pra’ a 
gente de informação”.

Renata, gerente do CJ Tijolinho

Rose, gerente do CCA Tijolinho 
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A EMEF Theo Dutra participou do Projeto enquanto uma das poucas instituições de ensino do território que 
recebem adolescentes para cumprimento de PSC. É uma parceria importante, por ser bastante acolhedora 
para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e aberta a pensar em como poderiam ser as 
inclusões de adolescentes, antecipando novas chegadas.

Por ser uma instituição de ensino, sempre teve em seu quadro alunos adolescentes que cumpriam medida 
socioeducativa e optou por ser unidade acolhedora por acreditar ser esta uma forma de contribuir para o 
desenvolvimento social da comunidade. Além disso, a equipe desta escola (direção, coordenação e professores) 
facilita a interação dos adolescentes com as crianças e o ambiente escolar, pensando a inclusão e a relação 
entre alunos e adolescentes em PSC. A EMEF Theo Dutra acredita que é papel da escola receber adolescentes 
em medida socioeducativa, assim como qualquer outra pessoa, já que a escola é um equipamento público da 
comunidade e precisa se relacionar com as demandas e as peculiaridades desta.

A PSC nesta escola vem sendo desenvolvida nas aulas de educação física e de informática. A equipe da escola 
entende que o adolescente deve se ver como responsável por desenvolver atividades de recreação infantil 
junto aos alunos, e que isto tem um caráter transformador, porque o ajuda a assumir o papel de protagonista 
e responsável pelo outro. Pode, também, viver a experiência de estar no ambiente escolar de forma positiva, 
concorrendo com as experiências escolares negativas que estes adolescentes podem viver com frequência. 
No início do Projeto, as principais necessidades apresentadas pela EMEF foram as seguintes:

EMEF THEO DUTRA26

1. Ampliar as possibilidades de atividades de PSC

2. Incluir atividades articuladas com ações na comunidade

3. Auxiliar a equipe na ampliação das atividades

A partir de então, as ações do Projeto se deram nas seguintes etapas: 

Promover rodas de conversa sobre medidas socioeducativas com professores; 
Desenvolver etapas gradativas e continuadas que as atividades de PSC poderiam adotar;
Detalhar um plano de acompanhamento da PSC.

Durante as reuniões com a coordenação pedagógica, pensou-se em integrar os adolescentes em cumprimento 
de PSC nas atividades com a comunidade e o trabalho conjunto com uma UBS próxima. A ideia era ampliar as 
possibilidades de PSC e, ao mesmo tempo, contribuir com o território, na tentativa de resolver a demanda de 
descarte do lixo local em parceria com a SUVIS.27 

Com a equipe de professores, as atividades de PSC ganharam amplitude, sendo pensadas e sugeridas a partir 
do perfil individual do adolescente. Elas ocorreriam em etapas de desenvolvimento continuado ou poderiam 
ocorrer isoladamente, ao longo de toda a PSC:

26Escola Municipal de Ensino Fundamental, parte da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. 
27Supervisões de Vigilância em Saúde são unidades descentralizadas da Coordenação de Vigilância em Saúde - Covisa, localizadas 
nas cinco regiões do município de São Paulo – Norte, Sul, Leste, Centro-Oeste e Sudeste. Ao todo, são 26 SUVIS, que atuam em 
três áreas: Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_em_saude/suvis/index.php?p=7345. Acesso em 10/08/2017.
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1ª etapa - Recreação: Adolescente inicia e desenvolve, junto com o educador, o processo de 
aprendizagem na atividade de recreação.

2ª etapa - Sala de leitura e informática: Adolescente passa, gradualmente, a acompanhar as 
atividades na sala de leitura e informática junto com o educador.

3ª etapa - Sala de aula: Adolescente passa a acompanhar as atividades na sala de aula junto com o 
professor, como um auxiliar de sala.

Antes de desenvolver essas etapas, é sugerida atenção para o interesse e o desenvolvimento de cada 
adolescente, a fim de sempre avaliar a permanência ou a necessidade de troca das atividades realizadas.

“Acho que a importância da PSC na EMEF 
vem da coerência com aquilo que a gente 
afirma no nosso PPP; a gente afirma 
teoricamente e conceitualmente que 
estamos aqui para contribuir com uma 
formação cidadã e integral das pessoas”.

"É importante outros projetos [na escola], 
isso fortalece a ação social, é preventivo 
e evita que futuros adolescentes entrem 
na medida”.

Ana, diretora da EMEF Theo Dutra 

Fernanda, coordenadora pedagógica da EMEF Theo Dutra
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O NCI Coração Materno vem acompanhando a PSC com bastante entusiasmo. Já no primeiro contato com 
a equipe do Projeto, o serviço compartilhou experiências com adolescentes e sua interação com os idosos 
atendidos no espaço. A gestora percebe a troca intergeracional como algo importante, que tem se mostrado 
importante para o desenvolvimento de todos, uma vez que socializam e trocam muitas experiências de vida. 

Acima de tudo, a equipe do NCI percebe que os adolescentes autores de ato infracional são pertencentes 
àquela comunidade e que, junto com a população que o NCI atende, podem ser olhados a partir de um novo 
ponto de vista – enquanto adolescentes que estão aprendendo e merecem atenção e respeito.

Com a equipe do NCI, foram levantados os seguintes desafios em relação à PSC:

A formação feita pelo Projeto com a equipe de educadores do NCI seguiu um pedido da instituição: que todos 
os profissionais tivessem noções mínimas sobre medidas socioeducativas, discutissem violência juvenil e 
suas consequências. Também era importante que soubessem que a instituição recebe adolescentes para 
cumprimento de PSC – os adolescentes eram, em geral, apresentados como colaboradores ou voluntários.

NCI CORAÇÃO MATERNO28

28O Núcleo de Convivência de Idosos Coração Materno teve suas atividades iniciadas em junho de 2008 no Bairro Jardim 
Princesa, no Distrito de Brasilândia. Atende 200 idosos a partir de 60 anos diariamente. O objetivo do trabalho é contribuir para o 
envelhecimento ativo, saudável e autônomo, possibilitando ao usuário acesso a Benefícios e Programas de Transferência de Renda, 
Benefício de Prestação Continuada e inserção na Rede de Proteção Social, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários 
dos idosos. Fonte: http://nucleocoracaomaterno.org.br/Programas/nci/

1. Integrar o adolescente à atividade desenvolvida nas oficinas

2. Ampliar a discussão sobre PSC com a rede do território

3. Ter uma comunicação com o SMSE-MA mais próxima e ágil

No NCI, uma das atividades em PSC pensada se deu a partir das 
habilidades de um adolescente que passou por lá: mediação de leitura 
para crianças. A partir disso, foi pensado que poderia ser criado um 
“cantinho da leitura”, onde o adolescente poderia ler e cuidar dos 
netos dos idosos enquanto estes participavam das oficinas.

Outra ideia foi a colaboração de adolescente em PSC nas atividades 
administrativas, pelas quais ele mostrava grande interesse. 

Em seguida, foi feito com a equipe de coordenação do NCI um levantamento de todas as atividades que 
realizam. Nessa conversa, algo apareceu: os adolescentes poderiam cumprir a PSC não necessariamente 
nas oficinas, mas, também, em novas atividades que poderiam ser pensadas a partir de suas habilidades e 
interesses, contribuindo para o espaço, para o público atendidos e para o adolescente em PSC.
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Importante contar que, mesmo no acompanhamento das oficinas realizadas pelos educadores, a acolhida que 
a equipe do NCI ofertava aos adolescentes foi um fator fundamental para a adesão dos adolescentes à PSC. O 
fato de se sentirem bem recebidos, de poderem participar das atividades junto com o público atendido – como 
lanches e passeios externos – ajudava a se sentirem bem-vindos no espaço. Somado a isso, a equipe foi se 
organizando para estruturar uma agenda de atividades em PSC, de forma que o adolescente soubesse que 
havia um percurso pensado para sua etapa, ainda que esta pudesse ser mudada ao longo do caminho, caso 
se mostrasse necessário.

“Eu diria que eles precisam abrir portas 
‘pra’ esses meninos e meninas que precisam 
desse apoio e vale muito a pena ter esse 
outro público dentro desse espaço que você 
trabalha; você tem essa obrigação social e 
pessoal com essas pessoas. Então, assim: é 
a comunidade. Acho que o mais importante 
é não pensar que aquele menino cometeu 
alguma coisa, mas pensar ‘pra’ que ele não 
venha a cometer novamente”.

“Eu acredito que é a possibilidade de 
abrir um caminho, um espaço, um diálogo 
para esse adolescente. Porque assim 
eles acabam criando um interesse em 
alguma atividade mesmo e as vezes até o 
conhecimento, porque as vezes em casa 
não tem.”

Elaine, gerente do NCI Coração Materno

 Eliel, assistente administrativo do NCI Coração Materno
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Esta é uma unidade de saúde bastante diferenciada devido à sua preocupação em se integrar ao território, 
pensando a saúde para além dos muros institucionais. Além disso, a equipe se mostra bastante receptiva e 
entusiasmada em acolher adolescentes em PSC.

A aproximação entre o Projeto e a unidade se deu, principalmente, através da equipe que realiza o que eles 
chamam de “Ação no Território”: uma ação conjunta que reúne a UBS, o NASF e os CAPS (Adulto, Infantil 
e Álcool e Drogas), realizada na praça conhecida como “Largo da Pancada”. Esta ação tem como objetivo 
aproximar a saúde do território através de atividades lúdicas e de conversas com os moradores no local onde 
vivem. O principal objetivo desta ação é atingir os adolescentes que ficam ao redor do “largo”. A equipe buscava 
melhorar a PSC para que o adolescente pudesse auxiliar nessa ação no território, visando a aproximação com 
os demais adolescentes.

Foram propostas para o Projeto na UBS Jardim Icaraí:

Foi definido um responsável de referência para acompanhar a PSC na unidade: o jovem que trabalha como 
APA (Agente de Promoção Ambiental) e que demonstra grande vontade de acompanhar os adolescentes 
em PSC. 

Discutimos com a equipe possíveis dificuldades que poderiam surgir ao inserir o adolescente na “Ação no 
Território”, incentivando o contato com o SMSE-MA e, sobretudo, com o adolescente. Como não receberam 
nenhum adolescente ao longo do Projeto, focamos em pensar e elaborar, junto com o profissional de 
referência da unidade, um plano para o desenvolvimento que levasse em conta as possibilidades que o PAVS 
oferece para além da Ação no Território.

UBS JARDIM ICARAÍ29

29A UBS Jardim Icaraí atua com Estratégia Saúde da Família com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que promove 
ações de prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e manutenção da saúde. Os atendimentos são feitos por equipe 
multidisciplinar composta por médico/a, enfermeiro/a, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários/as de saúde. Há nessa UBS 
também o PAVS (Programa Ambientes Verdes e Saudáveis) que realiza ações integradas em Saúde e Meio Ambiente, cujos eixos são: 
Biodiversidade e arborização; Água, ar e solo; Gerenciamento de resíduos sólidos; Projeto 5 R’s nas escolas do território; Agenda 
ambiental na administração pública; Horta e alimentação saudável; Grupo de vida saudável; Revitalização de espaços públicos; 
Cultura e comunicação; Cultura de paz – trabalho com crianças através de brincadeiras e Ação no território (proporciona lazer para as 
pessoas do território). Além disso eles possuem um Núcleo de Prevenção à Violência que é uma equipe de referência responsável pela 
organização do cuidado e articulação das ações a serem desencadeadas para a superação da violência e promoção da cultura de paz.

1. Definir profissional de referência para PSC

2. Levantar atividades para PSC 

3. Aproximar a UBS em relação ao SMSE-MA
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“Eu acho que quando você faz uma conversa 
bem madura, vendo quais são os potenciais 
daquele adolescente, apesar da infração, 
apesar do delito, quando ele tem uma outra 
possibilidade para lidar com isso, eu acho 
que é uma promoção de um futuro melhor. 
Porque deixa de ser uma situação em que 
porque ele faz um delito, é carimbado e 
impossível de ser reabilitado”.

“Eu acho que alguns serviços, às vezes, 
querem aplicar tarefas vexatórias, castigos, 
tarefas penosas e que não reconstroem o 
indivíduo, às vezes só fortalece a angústia 
deles, o ódio, a raiva e acaba fazendo com 
que eles não se apliquem à atividade[...]. 
Mas, se a gente não olhar para ele com esse 
olhar de castigo, eu acho que a chance de 
ele cumprir é melhor, porque, na verdade, 
não foi algo que impuseram, mas algo a que 
ele se propôs”.

Cassia, gerente da UBS Jd. Icaraí.

Thiago, enfermeiro da UBS Jd. Icaraí.
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O Projeto Fortalecendo a PSC promoveu visitas com as instituições participantes para compartilhamento 
de experiências no atendimento socioeducativo. A troca possibilitada por essas visitas teve por objetivo 
alimentar o repertório de metodologias na Brasilândia e ampliar os olhares, tanto sobre o público atendido, 
quanto em relação ao potencial educador do trabalho socioeducativo para profissionais dos SMSE-MA e das 
unidades acolhedoras.

CONHECENDO 
PRÁTICAS EM PSC

A visita possibilitou conhecer os trabalhos desenvolvidos pela Fundação Criança em relação às medidas 
socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida. Na ocasião, foram apresentados 
os princípios que sustentam o trabalho pedagógico com estes adolescentes; a equipe do CASE reforçou 
a importância de “compreender a visão que temos sobre o adolescente, a importância de sua acolhida, a 
pedagogia do vínculo e a escolha metodológica pelo atendimento em grupo”. Ainda, descreveram a execução 
das medidas socioeducativas como um fazer político, que deve possibilitar a reflexão do adolescente sobre 
o contexto em que vive. A troca de conhecimentos e de experiências, disseram, exige disponibilidade do 
profissional em escutar atentamente o adolescente desde sua chegada ao serviço.

A visita ao COMEC focou na execução da Prestação de Serviços à Comunidade, realizada pela entidade há 
37 anos. A proposta metodológica apresentada consiste na realização de grupos de trabalho nos momentos 
de preparação e no desenvolvimento da PSC, que é feita, portanto, coletivamente. O COMEC foca suas 
ações no território em que o adolescente vive, trabalhando para o reconhecimento e pertencimento deste. 
A PSC coletiva e a inserção do adolescente se dão em atividades que sejam compatíveis com suas aptidões 
e interesses, favorecendo seu desenvolvimento pessoal e social.  A equipe enfatizou que prioriza o processo 
pedagógico, comunitário e coletivo da PSC.

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CASE) - 
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 30

CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS (COMEC)31

30Para outras informações, acesse: http://www.fundacaocrianca.org.br/case/.
31Para outras informações, acesse: http://www.comec.org.br/



INSTITUTO SOU DA PAZ 27

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
O Projeto Fortalecendo a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) foi iniciado com um estímulo 
em particular: trabalhar uma medida socioeducativa sobre a qual pouco se fala, mas que muito desafia 
profissionais e territórios.

A pergunta que atravessou todas as ações foi: o que desperta o interesse? Como podemos, enquanto 
profissionais,estimular o desejo do adolescente e, por meio dele, ofertar alguma alternativa ao universo 
infracional? A aposta da equipe do Projeto foi pensar a PSC não como atividade, apenas, mas como 
um processo pedagógico que é beneficiado pela articulação entre as equipes profissionais, acreditando 
que, desta forma, seria possível promover um trabalho coletivo e fortalecido para criar alternativas e 
aprendizados. 

Nesse processo, foi se fazendo importante o olhar para as diferentes instituições e profissionais, tão 
singulares em suas atuações, e para os adolescentes, que precisam se perceber valorizados em seus 
saberes e ideias. A promoção de reuniões coletivas foi uma forma de estreitar as parcerias e, também, 
de oferecer pontos de vista diferentes sobre as mesmas situações. Segue sendo um importante desafio 
articular e potencializar as parcerias para que adolescentes e profissionais possam se engajar nesse 
processo, que é complexo, impreciso e, principalmente, bastante inspirador!
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O que é possível oferecer aos adolescentes para que desenvolvam atividades e relações educadoras durante 
o cumprimento da PSC?

ACOLHIDA

Receber o adolescente com a presença do técnico do SMSE-MA de referência;

Apresentar o espaço da unidade acolhedora e as atividades desenvolvidas no dia a dia;

Estabelecer, com a colaboração do adolescente e do técnico, regras de convivência e 
acompanhamento durante a PSC;

Considerar e discutir: 

Como saber mais sobre as habilidades e os interesses dos adolescentes?

Como realizar a integração do adolescente às atividades de forma a permitir o melhor 
aproveitamento deste momento?

DESENVOLVIMENTO (APRENDIZAGEM)

Possibilitar que o adolescente transite, nos primeiros dias, entre as atividades realizadas, para 
poder conhecê-las na prática antes de definir em qual (ais) dela (s) cumprirá a PSC;

Considerar quais atividades serão ensinadas e como elas poderão se relacionar com a PSC 
(permitindo aprendizagem e retorno à comunidade);

Facilitar a troca de experiências entre educador e educando/adolescente;

MATERIAIS 
ORGANIZADOS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PSC
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RETORNO À COMUNIDADE -  
COMO TRANSFORMAR AS ATIVIDADES APRENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS? 

É possível planejar, junto com adolescente e técnico de referência do SMSE-MA, como será feita a devolutiva 
à comunidade - que é característica da PSC. Para isso, é possível considerar o retorno para o público atendido 
pela unidade acolhedora e/ou para a comunidade que a cerca: não necessariamente o adolescente precisará 
levar para fora dos muros o que desenvolveu no espaço, mas é muito importante que possa haver alguma 
devolutiva desse período para outras pessoas que não apenas o adolescente, como o público atendido pela 
unidade acolhedora. A PSC, diferente das demais, é comunitária, e esse caráter pode ser educativo e simbólico 
para adolescente, unidade acolhedora, SMSE-MA e comunidade.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE ACOLHEDORA: RELACIONAR HISTÓRICO, PÚBLICO ATENDIDO, ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS E HORÁRIOS, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PELA 
UNIDADE ACOLHEDORA.

Obs.: Todas as etapas abaixo são realizadas na presença e com participação do adolescente em cumprimento 
da PSC.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PSC

PROPOSTA DE ATIVIDADES

1. Como é possível favorecer a interação e a troca de 

aprendizados entre o adolescente e demais educandos/

usuários da unidade acolhedora?  

2. Como a referência acompanhará o aprendizado do adolescente 

e proporcionará devolutivas a ele?

CONSIDERAR E DISCUTIR: 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL (EIS) ENCONTROS

ACOLHIDA

• Acolher adolescente e 
técnico do SMSE-MA. 

• Apresentar a história da 
entidade, sua relação com 
a comunidade e o perfil do 
público atendido. 

• Apresentar as atividades 
desenvolvidas no local, 
com descrição de cada 
uma delas, convidando 
adolescente a conhecê-las 
antes de determinar onde 
e como cumprirá a PSC.

REFERÊNCIA DA UA; 
TÉCNICO DO SMSE-MA 01
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL (EIS) ENCONTROS

ACOLHIDA

• Inserir adolescente nas 
atividades desenvolvidas 
na UA e os responsáveis 
por elas. 

• Montar um cronograma 
inicial de PSC com 
o adolescente: dias, 
horários e atividades em 
que cumprirá a medida 
socioeducativa.

REFERÊNCIA DA UA

02

VERIFICAR A 
DISPONIBILIDADE 
DO ADOLESCENTE 

- AS HORAS DE 
PSC PODERÃO SER 

DIVIDIDAS PARA 
QUE CONHEÇA 
AS DIFERENTES 

ATIVIDADES.

DESENVOLVIMENTO

• Educador que 
acompanhará a PSC recebe 
o adolescente. 

• Apresentar, com mais 
detalhes, as atividades que 
serão realizadas e como 
o adolescente poderá 
contribuir. 

• Discutir as 
responsabilidades que 
serão esperadas do 
adolescente em PSC e as 
expectativas dele sobre 
este período. 

• Definir regras de 
convivência (quem 
informar em caso de faltas 
ou atrasos, frequência de 
avaliação da PSC, regras 
existentes na UA, de uso 
comum, outras).

REFERÊNCIA DA 
UA; EDUCADOR 
RESPONSÁVEL

01

CONSIDERAR O TEMPO 
DE PSC ATRIBUÍDO 
AO ADOLESCENTE 

PARA PLANEJAR SEU 
DESENVOLVIMENTO 
NAS ATIVIDADES E A 
DEVOLUTIVA FINAL.

DESENVOLVIMENTO

• Descrever atividades 
desenvolvidas pelo 
adolescente 

• Adolescente inicia e 
desenvolve junto as 
atividades. 

• Definir com o adolescente 
seu papel dentro da 
atividade (aprendiz e 
colaborador do educador).

REFERÊNCIA DA 
UA; EDUCADOR 
RESPONSÁVEL

CONSIDERAR O TEMPO 
DE PSC ATRIBUÍDO AO 

ADOLESCENTE.
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DISCUTINDO A PSC

• Incluir etapas de  
discussão com o 
adolescente sobre  
a PSC: avaliação 
e acompanhamento  
do processo.

REFERÊNCIA DA 
UA; EDUCADOR 
RESPONSÁVEL; 

TÉCNICO DO SMSE-MA

ESTA AÇÃO PODE 
SER DIVIDIDA EM 

MAIS DE UMA ETAPA, 
REALIZADA NO 

DECORRER DA PSC.

RETORNO À 
COMUNIDADE

• Relacionar as atividades 
e os aprendizados do 
adolescente à comunidade 
externa ou ao público 
atendido (ex: elaborar 
atividades culturais, 
ministrar oficinas, mediar 
atividades de leitura, 
organizar eventos, outros).

REFERÊNCIA DA 
UA; EDUCADOR 
RESPONSÁVEL

ETAPA VINCULADA 
AO TEMPO DA PSC 
E AO CALENDÁRIO 

DAS UNIDADES 
ACOLHEDORAS.

CONCLUSÃO

1. Adolescentes: elaboração 
de um produto  
final/ devolutiva. 

2. UA: conversa com o 
adolescente, retomando 
o percurso dele e dos 
profissionais ao longo  
da PSC.

REFERÊNCIA DA 
UA; EDUCADOR 
RESPONSÁVEL; 

TÉCNICO DO SMSE-MA

1. NÚMERO DE 
ENCONTROS: PELO 

MENOS 01.

2. NÚMERO DE 
ENCONTROS: 01.

ATIVIDADE DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL (EIS) ENCONTROS
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Esta ficha é um facilitador para o encaminhamento do/a adolescente em PSC à unidade acolhedora, reunindo 
informações sobre suas habilidades, hábitos, interesses e aptidões. Após ser preenchida pelo técnico do 
SMSE-MA, junto com o adolescente, será entregue, pessoalmente, pelo técnico à unidade acolhedora, 
facilitando a primeira conversa de cada nova parceria.

FICHA DE CONHECIMENTO 
DO ADOLESCENTE

Data: ____/_____/______

IDENTIFICAÇÃO:

Nome do adolescente: ___________________________________________

Tempo para cumprimento da PSC:_______________

Idade: _______________

Onde mora: _________________________________

MSE-MA: ___________________________________

Nome do técnico: ____________________________

CONHECENDO: 
1. Você ajuda nas atividades domésticas? Se sim, o que faz?
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
 
2. Em que seus amigos dizem que você é bom? 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

3. O que você só faz se for obrigado?
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

4. Você gosta mais de estar em grupo ou sozinho?
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

5. Você gosta mais de lidar com papéis ou com gente? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

6. Você diria que gosta de estar/brincar/cuidar de crianças?
(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Nunca pensei sobre isso, mas estou disposto a tentar.

7. Você diria que gosta de estar/conversar com idosos?
(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Nunca pensei sobre isso, mas estou disposto a tentar.

FICHA DE CONHECIMENTO DO ADOLESCENTE
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ESCOLARIZAÇÃO
8. Está estudando? _____________
 
9. Se sim, está cursando qual ano? _________________
 
10. Caso tenha parado de estudar, em que ano parou e por quê? Há quanto tempo está sem estudar? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

11. Se não estiver estudando, você acha que teria alguma dificuldade para retomar os estudos?
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

GOSTOS E INTERESSES: 
12. O que gosta de fazer no seu dia-dia? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

13. Gosta de fazer alguma coisa relacionada a essas atividades?
(  ) Escrever
(  ) Dançar
(  ) Ler
(  ) Grafitar
(  ) Ouvir música
(  ) Desenhar ou pintar

14. Gostaria de participar de que tipo de atividade? 
(  ) Cultural (envolve arte, música, teatro, dança)
(  ) Esportiva
(  ) Relacionada ao meio ambiente
(  ) Gravação de áudio e vídeo
(  ) Artes manuais/ Artesanato
(  ) Artesanato/ Artes manuais
(  ) Internet e Web Design
(  ) Outras atividades: _________________________________________________

CAMINHADA:
15. Já frequentou ou recebeu algum atendimento desses serviços?
(  ) CCA (qual ou onde) ________________________________________________
(  ) CJ (qual ou onde)__________________________________________________
(  ) CEI/ Creche (qual ou onde) __________________________________________
(  ) SASF (qual ou onde) _______________________________________________
(  ) UBS/ Saúde da Família (qual ou onde) _________________________________
(  ) CEU/ Clube Escola (qual ou onde)_____________________________________
(  ) Outro (qual ou onde) _______________________________________________

16. Você já fez algum curso ou oficina? Quais? O que achou delas? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

17. Técnico, conte aqui informações importantes sobre o adolescente que não estão contidas acima:
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

(  ) Internet e computador (rede sociais com Facebook)
(  ) Esportes
(  ) Whatsapp
(  ) Jogos eletrônicos no celular
(  ) Outros: ___________________________________
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Sugestão de instrumental para organização das atividades de PSC ao longo do tempo. Deve ser preenchido 
pela referência do adolescente na unidade acolhedora, junto com ele, de forma que possam planejar e, ao 
mesmo tempo, avaliar a PSC a todo tempo.

CRONOGRAMA 
DE PSC

Cronograma para acompanhamento da PSC

Adolescente:

Referência para acompanhamento:

Início:

Tempo de medida:

Técnico de SMSE-MA: Contato:

Assunto conversado:

Combinados:

Expectativas:

DATA Obs.:

Assunto conversado:

Combinados:

Expectativas:

Assunto conversado:

Combinados:

Expectativas:

Assunto conversado:

Combinados:

Expectativas:

Assunto conversado:

Combinados:

Expectativas:
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O Caderno da PSC é fruto do debate coletivo a partir da prática 
cotidiana no atendimento socioeducativo e somente foi possível 
a partir do interesse e da disponibilidade para a reflexão sobre a 
atuação profissional. Aqui, fazemos um agradecimento especial:

À Casa de Cultura da Brasilândia
Ao CJ e ao CCA Tijolinho
Ao CEDESP Santa Terezinha
À EMEF Theo Dutra
Ao NCI Coração Materno
Ao Programa Vocacional 
À UBS Jardim Icaraí
Ao SMSE-MA ALPS
Ao SMSE-MA Despertar para a vida
Ao SMSE-MA Inês Mônaco
Ao CREAS Freguesia do Ó/Brasilândia

Diretor-Executivo: Ivan Marques

Gerente da Área de Prevenção: Rodrigo Pereira

Gerente da Área de Comunicação Institucional: Janaina Baladez

Equipe Técnica e Sistematização: 
Beatriz Saks, Jéssica Moura e Igor Gomes

Revisão: Izabelle Mundim e Renata Itaborahy

Supervisão Técnica: Fábio Silvestre

Projeto Gráfico: Arraibe Comunicação e Design
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A paz na prática
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