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RESUMO 

 

Este artigo é resultado da pesquisa de iniciação científica iniciada em agosto/2013 e 

finalizada em junho/2014. A pesquisa teve como objetivo investigar acerca das 

contribuições que a equipe técnica do CEDECA Mônica Paião Trevisan (Centro de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) tem realizado a partir da 

metodologia de trabalho desenvolvida junto aos adolescentes e seus familiares com 

relação ao acompanhamento das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida 

(LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Nesse sentido, inicialmente 

apresentamos a abordagem metodológica utilizada; em seguida realizamos uma 

breve apresentação sobre o histórico do CEDECA MPT; na sequência destacamos 

as entrevistas realizadas com os técnicos da instituição e análise sobre as 

contribuições do CEDECA no processo de implantação da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS/2004) e do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS/2005) e por fim, a metodologia de atendimento desenvolvida pela instituição 

no acompanhamento das medidas socioeducativas de LA e PSC. 

Palavras-chave: Adolescente, Cedeca, Metodologia de Atendimento, Pnas e Suas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda os resultados alcançados ao longo do desenvolvimento de 

12 meses de iniciação científica, com leituras, orientações pesquisa de campo com 

observações, entrevistas, reuniões e outros.  

Para tanto, na primeira fase da iniciação cientifica nos debruçamos na leitura de 

textos relacionados aos seguintes conceitos: território, família, sociedade, 

vulnerabilidade social e pobreza, sendo estes essenciais para a segundo fase da 

pesquisa, pois fundamentaram nosso estudo e serviram de base para a análise 

realizada.  

Realizamos ainda entrevistas com quatro técnicos (atendendo o perfil pré-

estabelecido no projeto de pesquisa) que atuam nos dois núcleos de medida 
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socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC) do CEDECA.  

No que tange a estrutura do relatório final, num primeiro momento, apresentamos 

um breve histórico sobre o CEDECA. Em seguida, discutimos a contribuição do 

CEDECA para a PNAS e o SUAS e por fim, realizamos análise das entrevistas, 

focando na descrição da metodologia de atendimento desenvolvida pelos técnicos 

na instituição.  

 

OBJETIVOS 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as contribuições que a equipe 

técnica do CEDECA MPT tem realizado a partir da metodologia de trabalho 

desenvolvida junto aos adolescentes e seus familiares com relação à 

implantação/implementação da política de assistência social.  

 

METODOLOGIA 

 

Para alcançarmos os objetivos da presente pesquisa, utilizamos como abordagem 

metodológica à pesquisa qualitativa, por entendermos ser essa a mais adequada 

para o que se propunha o referido projeto, conforme destacado por MINAYO (2010: 

21) “[...] Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.”  

Definida a abordagem, o estudo se desdobrou em pesquisa bibliográfica, sendo 

iniciado desde a elaboração do projeto de pesquisa; pesquisa documental e 

principalmente, com a pesquisa de campo.  

Foram realizadas diversas observações de campo, além de reuniões com a equipe 

técnica dos dois núcleos de atendimento.  

Como técnica de entrevista, utilizamos a semi-estruturada, sendo que, ao todo foram 

entrevistados quatro técnicos, (seguindo os critérios pré-estabelecidos no projeto de 

pesquisa) com um período de instituição entre 06 meses e 10 anos, a saber: uma 
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assistente social, um psicólogo, uma cientista social e um com formação em 

processos gerenciais. Cabe destacar que não foi possível entrevistar o adolescente 

e o familiar, devido não termos conseguido contato com pessoas do perfil pré-

estabelecido no projeto de pesquisa. As entrevistas foram gravadas e transcritas 

(totalizando 20 páginas de transcrições). 

 

 

CEDECA “Monica Paião Trevisan”: breve caracterização 

 

A população da região do Parque Santa Madalena (distrito de Sapopemba, zona 

leste de São Paulo) começou a se organizar em 1987 com objetivo de defender os 

direitos de crianças e adolescentes e preservar sua integridade psicossocial, em 

conjunto com as CEB’s (Comunidades Eclesiais de Bases).  

O CEDECA foi iniciado oficialmente em 1991, como resultado da luta de movimentos 

sociais e da sociedade civil numa organização sem fins lucrativos que visa atender 

crianças, adolescentes e famílias, seja por meio da promoção, defesa, articulação, 

denúncia ou até mesmo do acompanhamento do cumprimento de medidas de 

proteção e/ou socioeducativa, sempre visando à defesa dos direitos humanos da 

população em situação de violência.  

Diante dos processos de transformação que a sociedade brasileira passou entre as 

décadas de 1980 e 1990, o CEDECA teve importante contribuição na proposição da 

Lei de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, culminando no Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA).  

Conforme destaca Feltran, a partir desse momento, os CEDECAs passaram a 

ocupar importante espaço na proteção jurídico-social, inclusive saindo da 

ilegalidade, principalmente no art. 87, inciso V do ECA pois passaram a “executar a 

mediação entre os direitos formais e sua garantia no tecido social”. (2011: 196). 

O CEDECA Mônica Paião Trevisan montou cede na zona leste de São Paulo, no 

distrito de Sapopemba, tendo dois núcleos para o acompanhamento das medidas 
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socioeducativas de liberdade assistida (LA) e prestação de serviços a comunidade 

(PSC), um no bairro Parque Santa Madalena e outro no Jardim Sinhá1. 

Com relação as medidas socioeducativas de LA e PSC, o ECA preconiza que: 

 
“Da Prestação de Serviços à Comunidade” 
“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”. 
Da Liberdade Assistida 
“Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar 
a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e 
orientar o adolescente.[...] 
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público 
e o defensor.” 

 

Essas medidas são encaminhadas à instituição pelo Poder Judiciário e atendidas 

conforme a abrangência regional/territorial, território esse, em que se dão as 

relações sociais e se identificam muitas das expressões da questão social, também 

é lócus privilegiado para a implantação de programas e projetos sociais. 

 

A contribuição do CEDECA para efetivar a PNAS e o SUAS 

 

O Cedeca busca sempre agir de acordo com as especificações e normatizações de 

trabalho com medidas socioeducativas. Nesse sentido, esses avanços se tornam 

ainda mais nítidos quando a PNAS define como usuário da assistência social 

“cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos”. Sob 

a perspectiva de materializar a Loas, o SUAS, acompanhando os avanços previstos, 

a PNAS inovou em diversos setores da assistência social ao propor a divisão dos 

                                                

1
 Cabe destacar que o Cedeca também realiza outras atividades, tendo um núcleo de cultura 

localizado em outra região do Pq. Santa Madalena e outro projeto na região do Jd. Pró-morar, ambos 

no distrito de Sapopemba.  
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serviços socioassistenciais por complexidade e especialização do atendimento 

facilitando o atendimento, em que os serviços dividem-se em proteção social básica, 

oferecido pelo CRAS e proteção social especial, oferecido pelo CREAS, além 

dessas duas os serviços de proteção social especial se dividem em média e alta 

complexidade. 

Com relação aos adolescentes que cometeram ato infracional, estes se encontram 

em situação de média complexidade, pois entende-se que, a medida socioeducativa 

pode ser cumprida em meio aberto. Este atendimento será realizado por núcleo e 

com apoio da equipe do CREAS. 

Pensando em todo o conjunto de temas que aborda a questão do ato infracional é 

que o SUAS precisa buscar meios e projetos que facilitem a atuação com a 

população adolescente, já que se trata de atendimento individualizado precisa de 

uma dinâmica diferenciada. 

Tendo em vista disseminar esses conceitos e técnicas de atuação ao público 

usuário, o CEDECA fornece aos seus técnicos orientação e capacitação para o 

trabalho com medidas socioeducativas em meio aberto, garantindo que os mesmos 

dimensionem a importância do seu trabalho e do conhecimento dos mecanismos 

legais para a efetivação dos direitos do público usuário. Conforme destaca um dos 

técnicos entrevistados: 

 

“O CEDECA, está sempre participando das mudanças, ele está 
sempre se atualizando do novo que aparece, tem a participação em 
articulações, das próprias medidas sócio educativas, tem a 
participação no fórum da criança e do adolescente na região, tem 
participação em nível da cidade de são Paulo com o fórum da 
Assistência Social, e todas essas coisas, todas essas atualidades, 
todos os debates, nesses espaços, entram em avaliação em debate, 
para ver a melhor forma ou até de tentar contrapor de repente uma 
política que não esta sendo realmente efetivada, a nível das 
organizações. A nível Brasil, tem a ANCED – Associação Nacional de 
Centro de Defesas, onde existem esses encontros a nível nacional 
também.” 

 

Nas entrevistas os sujeitos citaram contribuir para os objetivos da Pnas (2004) e do 

Suas (2005), destacando que as ações estão para além das questões 

metodológicas, presentes numa articulação tanto local, quanto macro. De modo 

geral, nota-se um certo conhecimento acerca dos mecanismos legais e 
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principalmente a sua operacionalização no cotidiano profissional. Percebe-se 

também o reconhecimento dos sujeitos quanto à importância do seu papel para a 

garantia de direitos e concretização dos objetivos previstos tanto nos mecanismos 

legais, como a PNAS, SUAS e o SINASE, quanto nos institucionais. 

 

A metodologia do CEDECA, segundo os sujeitos 

 

Com relação à metodologia de atendimento desenvolvida pelo CEDECA, cabe uma 

observação de que, no decorrer das entrevistas os técnicos sintetizaram suas falas 

relacionadas às atividades e/ou focaram em aspectos que consideravam mais 

importantes, dessa forma, muitas das atividades metodológicas são realizadas em 

ambos os núcleos, mas podem não necessariamente terem sido citadas. 

Apresentamos a seguir a metodologia institucional, para tanto, compartilhamos com 

LAKATOS (2010: 65) que descreve o método como “[...] o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo [...] traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões [...]”. Nessa perspectiva, trataremos como “atividades” desenvolvidas, 

sendo o conjunto dessas a metodologia institucional. 

Cabe destacar que, dentro da perspectiva de defesa e garantia de direitos, o 

CEDECA MPT se tornou um dos pioneiros na metodologia de atendimento das 

medidas socioeducativas em meio aberto, sobressaindo, inclusive o proposto no 

SINASE2 (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). 

                                                
2
 Dos Programas de Meio Aberto Art. 13. Compete à direção do programa de prestação de serviços 

à comunidade ou de liberdade assistida: I - selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso 

a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida; II - receber o adolescente e seus pais 

ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do 

programa; III - encaminhar o adolescente para o orientador credenciado; IV - supervisionar o 

desenvolvimento da medida; e V - avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida e, 

se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção. Parágrafo 

único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado, semestralmente, à autoridade 

judiciária e ao Ministério Público. 
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Sintetizando as palavras dos sujeitos entrevistados o que faz a diferença no 

CEDECA é agir com respeito e dedicação, tratando os adolescentes e seus 

familiares como cidadãos de direito.  

O caráter humanizador adotado pela instituição, no qual os técnicos se posicionam 

de forma, clara, simples, respeitosa e afetuosa, permitindo que a demanda de 

usuários se sintam acolhidos, gerando inclusive um circulo de confiança entre 

técnicos, adolescentes e familiares, descaracterizando a “cultura do medo” que se 

observa por quem já passou por um processo infracional. 

Outro aspecto importante é olhar para a comunidade e propor atitudes para 

modificá-la, seja por meio de denúncias e orientações, a ação se torna possível pela 

relação da instituição com a comunidade em que ambos se sentem como partes 

integrantes de um único processo, o processo de melhoria local para que esta tenha 

visibilidade e ultrapasse as barreiras das vulnerabilidades. 

É muito importante interagir com o meio social em que está inserido para que se 

tenha resultados efetivos. Estas são as percepções que fazem a diferença no 

trabalho cotidiano do CEDECA, já que a construção da rede para o acesso a 

serviços e políticas públicas é o que torna efetiva as ações de garantias de direitos e 

enfrentamento da vulnerabilidade social e risco social propostas pela instituição. 

 

RESULTADOS 

 

Como resultados, é notório que o CEDECA desempenha seu papel de defesa dos 

direitos das crianças e adolescentes, seja na articulação, denuncia, defesa e 

promoção, já que cumpre com os princípios éticos profissionais e atende as 

especificações atribuídas tanto pela PNAS, como pelo SUAS e o SINASE (Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo). 

Outro resultado observado se refere ao diferencial realizado na metodologia de 

atendimento, pois as atividades que compõem o roll de ações do CEDECA fazem 

parte de uma metodologia com um olhar humanizador, conforme destacado pelos 

próprios técnicos que operacionalizam as medidas socioeducativas na instituição. 
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Por fim, se pretende que, com o referido estudo, outros serviços de medida 

socioeducativa ou não, possam utilizar da sistematização da metodologia 

(organizada na tabela 1) para pensar e repensar suas atividades.  

 

Tabela 1: Metodologia de Atendimento 

Acolhimento 

PIA (Plano 

Individual de 

Atendimento) 

Visita 

Domiciliar 

Atendimento 

Individual: 

adolescente 

Atendimento 

Individual: família 

Atendim

ento em 

grupo 

Encaminhamentos 
Relatórios 

trimestrais 

Coleta de dados 
Adolescente/ 

Família 
Realizada 

a pé 
Reuniões 
semanais 

Grupo de apoio 
Temática

s 
culturais 

Escola 

Cumprimento 

de 

metas/prazos 

Histórico do caso 
Objetivos 
traçados 

Sem 
uniforme/ 

identificaçã
o 

Relacionamento 
familiar 

Oficinas de 
artesanato 

Sexualida
de 

Profissionalização 

 

Técnico de 
referência 

Metas 
 Escola/profissio

nalização 
Resgate de valores Drogas Saúde 

 

Princípios 
norteadores 

Prazos 
 

Ato infracional 
Responsabilização 

da família 
Processo 

legal 
  

Apresentação do 
espaço 

Apresentar ao 
Judiciário 

 Resgate da  
auto-estima 

Compromisso 
Conflitos 
familiares 

  

Folha de dados    Segurança Trabalho em grupo    

Levantamento de 
necessidades 

  
Autonomia Afeto 

   

Contrato 
socioeducativo

3
* 

       

Estudo de caso: 
equipe 

       

Humanizado        

Escuta com 
atenção 

       

Fonte: autoria da pesquisadora 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa propiciou mergulhar e conhecer a dinâmica de trabalho desenvolvida 

pelo CEDECA “Mônica Paião Trevisan”, também conhecido como “CEDECA 

Sapopemba”, principalmente com relação às atividades que compõem a metodologia 

de atendimento da instituição. 

                                                

3
 “contrato socioeducativo” é uma dinâmica diferenciada, realizada através de uma reunião mensal 

para troca de informações entre o grupo atendido, onde se discutem as questões de atendimento, tais 

como dificuldades e possibilidades. É também um espaço de interação entre uma demanda geral e 

técnicos responsáveis. 
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Dessa forma, destacamos que foi possível alcançar o objetivo, pois tanto a pesquisa 

bibliográfica, quanto a pesquisa de campo, possibilitaram identificar e analisar as 

atividades que compõem a metodologia de trabalho do CEDECA, bem como, 

compreender que o trabalho realizado na instituição, também corrobora com a 

implantação e consolidação, tanto da PNAS quanto do SUAS no município de São 

Paulo. 

No que se refere à metodologia, ao serem perguntados, todos os entrevistados 

citaram ser adequada para o desenvolvimento do trabalho junto aos adolescentes e 

familiares, principalmente destacando o atendimento humanizado que é realizado e 

a flexibilização no processo metodológico, ou seja, por se tratar de um trabalho 

dinâmico se tem a liberdade de direcionar as intervenções no decorrer do 

acompanhamento.  

Por fim, foi de grande relevância realizar essa pesquisa de Iniciação Científica, pois 

contribuiu para o amadurecimento intelectual, além de nos propiciar a relação entre 

a teoria e a prática do Serviço Social. 
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criatividade. 29. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
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______. Norma operacional básica – NOB/Suas, aprovada pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social. Resolução n. 130, de 15 de julho de 2005. 

______. SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Sócio educativo. disponível 
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acesso em setembro de 2013. 
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