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RESUMO 

 

Este estudo busca evidenciar uma experiência no campo de estagio na Casa Andre- 

Tingua/Nova Iguaçu, estudo realizado com adolescentes em situação de abrigamento, 

usuários de álcool e outras drogas no contexto das políticas de assistência social. O histórico 

de acolhimento no Brasil passou a ter um novo entendimento e diferenciação da idéia de 

menor e risco social com a implantação do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). Dando 

início à abordagem do tema proposto, neste estudo traçamos as modalidades de abrigamento 

para adolescentes usuários de álcool e outras drogas no Brasil, descrevendo a história da 

instituição Casa do Menor São Miguel Arcanjo, e da extensão Casa Andre. Será relatado neste 

trabalho o interesse especial do fundador da instituição no abrigamento de adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas. Será analisada a equipe interdisciplinar que atua no 

tratamento dos adolescentes da instituição de acordo com a observação na vivência no campo 

de estágio. Utilizou-se o método de revisões bibliográficas.  

  

Palavras-chave: Adolescentes. Usuários de álcool e outras drogas. Abrigamento. Instituição. 
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ABSTRAT 

 

This study seeks to demonstrate an experience in the field of internship at Casa Andre- Tingua 

/ Nova Iguaçu, a study carried out with sheltered adolescents, alcohol users and other drugs in 

the context of social assistance policies. The history of reception in Brazil began to have a 

new understanding and differentiation of the idea of minor and social risk with the 

implementation of ECA (Statute of the Child and Adolescent). Starting the approach to the 

proposed theme, in this study we outline the shelter modalities for adolescents who use 

alcohol and other drugs in Brazil, describing the history of the Casa do Menor São Miguel 

Arcanjo institution and the Casa Andre extension. It will be reported in this work the special 

interest of the founder of the institution in the shelter of adolescents who use alcohol and 

other drugs. It will be analyzed the interdisciplinary team that acts in the treatment of the 

adolescents of the institution according to the observation in the experience in the field of 

internship. The method of bibliographic review was used. 

  

Keywords: Adolescents. Users of alcohol and other drugs. Shelter. 
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INTRODUÇÃO 

 

O abrigamento de adolescentes usuários de álcool e outras drogas na atual sociedade, 

mostra-se como uma problemática de maneira acentuada e complexa juntamente com aqueles 

que executaram atos infracionais, assim, tende-se a requerer estudos e reflexões relacionados 

com as intervenções da equipe técnica atuante da instituição a qual os adolescentes se 

encontram. Além de estudos bibliográficos, observa-se que para maior compreensão é 

relevante vivenciar experiências cotidianas nas instituições para melhor entendimento. 

Neste estudo, apresentou-se uma discussão relacionada com o cuidado e acolhimento 

dos usuários de drogas no âmbito das políticas da assistência social implementadas na 

atualidade. O objetivo apontado neste trabalho é a análise das práticas de cuidado, e a 

articulação com o histórico de acolhimento do Brasil e idéia de menor. O abrigamento 

institucional realiza os cuidados integrais com os adolescentes como o serviço de saúde, 

alimentação e proteção.  

Para o desenvolvimento deste trabalho e compreensão do abrigamento de adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas, mostra-se a necessidade de direcionar o olhar para os 

diversificados fatores que os envolvem.  

Os profissionais recebem os adolescentes através de ordens judiciais, e suas 

informações pessoais são obtidas através dos atendimentos psicossociais individuais e com 

familiares, e também por meio de seus processos que são enviados junto a guia de 

acolhimento a instituição pela (VIJI) Vara da Infância, Juventude e Idoso-Nova Iguaçu. 

No primeiro dos três capítulos deste trabalho passaremos pelos assuntos de políticas 

públicas onde descrevemos sua definição e funcionamento, a importância política de 

assistência social para o acolhimento dos adolescentes com articulação na implantação do 

ECA, e o histórico de acolhimento no Brasil que descreve a breve trajetória do Estado com 

relação a adolescentes infratores e em situação de risco social, concluindo na idéia do termo 

menor.  

Já no segundo capítulo, será mencionado o assunto de abrigamento para adolescentes 

usuários de drogas no Brasil, nele há as diferenciações das modalidades de acolhimento de 

adolescentes e seus funcionamentos. A seguir entraremos no histórico da instituição Casa do 

Menor São Miguel Arcanjo e sua extensão Casa André onde é vivenciada experiência no 

campo de estágio. 

No último capítulo serão analisadas as intervenções da equipe interdisciplinar, 

segundo informações e observações obtidas no campo de estágio durante alguns meses. 
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CAPÍTULO 1 – BREVE TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DESTINADAS A 

ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NO BRASIL. 

 

Ao tratarmos sobre o assunto “políticas públicas” precisamos entender sua definição 

e seu valor. Elenaldo Celso Teixeira (2002, p.2) estabelece que o poder público é cercado por 

diretrizes e o mesmo realiza a mediação entre a sociedade e o Estado. As políticas públicas 

surgem com a finalidade de responder as necessidades de uma classe social considerada 

vulnerável, efetivando direitos sociais e de cidadania, conquistados e reconhecidos através das 

lutas sociais. As mesmas são explicadas ou elaboradas através de documentos que agrupam as 

leis, programas e recursos financeiros que serão utilizados. As políticas públicas causam 

impactos significativos na economia e na sociedade, as mesmas ocupam um campo de busca, 

colocam o governo a ser atuante fazendo com que haja a necessidade de mudanças e ações.   

De acordo com Estela Scheinvar (2009, p.49): 

 

A formulação política é um dos elementos estruturais na constituição dos poderes 

organizados. A concepção sobre as relações sociais, os valores que prevalecem e as 

prioridades manifestam-se com a definição das bases da estrutura de poder. Tal 

estrutura expressa os interesses consolidados em práticas sociais. Esse é o eixo que 

norteia a ação social, ordenada pelo Estado. Associada à formulação está a 

dimensão da gestão. A prática decorrente da definição de princípios tem uma 

dinâmica própria que se dá em outro nível de atuação. Trata-se das múltiplas 

formas de alcançar as propostas enunciadas. Mas se bem a forma de gestão convive 

com os limites dos princípios que estruturam o poder, constitui, ao mesmo tempo, 

um território dinâmico, em que as redes do poder são tecidas e lançadas e as leituras 

da formulação são sempre alvo de interpretações, atualizando-a e reterritorializando 

os espaços. 

 

 

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) diz que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), é resultado de questões levantadas pela sociedade que desejava uma lei, 

que explicasse a vontade da conclusão do fundamento da Constituição: “Criança e 

adolescente prioridade absoluta” (2009, p. 74). Tiveram seus direitos garantidos as crianças e 

adolescentes que eram tituladas em “situação irregular”, na Lei 8.069/90 na doutrina Sócio-

Jurídica de Proteção Integral. O Código de Menores incentivou significativamente a 

discriminação das crianças e adolescentes de classes populares, no entanto, foi finalizado com 

o Estatuto de 90, por resultado merecido da sociedade civil organizada. Anteriormente ao 

ECA, surgiram várias situações em que crianças e adolescentes eram punidos indevidamente, 

e envilecidos em suas necessidades. Para estas crianças e adolescentes obterem seus direitos 

assegurados, é preciso tomar frente do combate em prol da consolidação e efetivação do ECA. 
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Segundo Renata Malta Vilas-Bôas (2016), o primeiro Código de Menores do Brasil, 

foi no ano de 1926. O público alvo desse código eram os infratores e os menores 

abandonados. Crianças e adolescentes que eram infratores e abandonados eram colocados no 

mesmo nível de acordo com esse código, mas sabemos que aqueles que foram abandonados 

nem sempre infringiam as leis, e nem todos infratores eram abandonados. Posteriormente, 

Renata Malta Vilas-Bôas (2016) também diz, que no ano 1941, foi elaborada a SAM (Sistema 

de Assistência ao Menor), que foi a integração dos programas de bem estar do serviço social. 

Apesar de da SAM vir para inovar, seus objetivos e finalidades eram os mesmos do Código 

de Menores, fazendo assim, que suas intervenções não houvessem mudanças. A SAM 

também tinha a mesma visão do Código de Menores de 1926, como também afirma em seu 

livro Maria Lívia do Nascimento (2002, p.100) que “No sentido de instrumentalizar as leis 

menoristas, é criado o Serviço de Atendimento ao Menor/SAM, em 1941, responsável pelos 

“desvalidos” e “infratores”. 

 

1.1 Histórico de acolhimento no Brasil/ idéia de menor e risco social 

 

Conforme relata Renata Malta Vilas-Bôas (2017) em seu texto sobre a questão de 

recolhimento de menores no Brasil, a mesma afirma que o fato iniciou-se precocemente logo 

após a sua descoberta em 1551, quando jesuítas recolhiam as crianças dos pais indígenas, para 

o afastamento de seus costumes tribais, que para a Igreja Católica, principal influência sobre 

Portugal nesse período, era costumes bárbaros.  

Logo após, no Brasil Colônia, o pai que castigava seu filho, e através desse castigo a 

criança ou adolescente morresse ou sofresse, de alguma forma, esse pai não seria punido, 

porém não mais tinha o direito de educar seus filhos como autoridade. No Brasil Imperial, 

onde não se tinha diferenciação entre crianças, jovens, e adultos no que se diz respeito à 

aplicação de penas, o indivíduo que desrespeitava as leis, era corrigido de forma igual 

independente da sua idade. 

A execução da Lei, só começou a funcionar em 1850, quando as Casas de Correção 

começaram a serem construídas. Mas a Casa de Correção, foi criada em 6 de julho de 1830 

pelo decreto n. 678, que também apoiou o seu regulamento inicial, com o propósito de ser 

uma cadeia padrão do Império, no lugar em que se exerceria a pena de cadeia com serviço, 

sendo conceituada uma das “obras mais úteis e necessárias ao País pela influência do sistema 

penitenciário sobre os hábitos e a moral dos presos” (BRASIL, 1836, p. 28). 
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Os adolescentes que de algum modo passavam por elas, eram educados moralmente de 

alguma forma através de trabalhos. No ano de 1889, no período do Brasil República, houve a 

proclamação da República e com ela, o primeiro Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 

por meio do Decreto 847 de 11 de outubro de 1890, que se defendia a mesma coisa, mas com 

algumas alterações. No período da Libertação dos Escravos e suas migrações, deram-se início 

as catástrofes sociais que levavam as atitudes emergenciais. Então surgem entidades 

assistenciais que deram início as suas práticas de caridade ou utilizar ações de higienização. 

Então em 1906, são abertas as Casas de Recolhimento com o propósito de se proteger dos 

menores. Foram então classificados da seguinte maneira: 

• Escolas de Prevenção: designadas a instruir menores em situação de abandono; 

• Escolas de Reforma e Colônias Correcionais: fundadas em 1908, por meio da Lei 

6.994 para a finalidade de reestruturar os menores que se encontravam em 

conflagração com o ordenamento jurídico presente neste período; 

Criada em 1940, a CPJ - Casa do Pequeno Jornaleiro tinha como prioridade era 

auxiliar os menores que trabalhavam como vendedores de jornais no centro do Rio de Janeiro. 

Inaugurada em 1942 a LBA – Legião Brasileira de Assistência tinha como objetivo dar 

assistência as famílias de soldados que iam a guerra. Porém após a guerra começaram a dar 

assistência as famílias necessitadas. Tinham a tradição de serem presididas pelas primeiras 

damas, mas o ano de 1995 foi extinta pelo presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso. 

Em 1944, o SAM – Serviço de Assistência ao Menor se encontrava relacionado ao 

Ministério da Justiça e trabalhava semelhante a um sistema penitenciário voltado para os 

portadores da menoridade.  O sistema mostrava separação entre o adolescente que teria 

praticado um ato infracional e o menor abandonado e carente. Herdeira do SAM, a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor, projeto que tinha cobertura em todo território do Brasil, foi 

elaborada com a finalidade de complementar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. 

No início do século XIX, no Brasil Imperial, onde não se tinha diferenciação entre 

crianças, jovens, e adultos no que se diz respeito à aplicação de penas, o indivíduo que 

desrespeitava as leis, era corrigido de forma igual independente da sua idade. Já no século 

XXI, percebemos a mudança ocorrida, pois mencionar o termo “menor” nos dias atuais é 

saber a faixa etária de idade e qual responsabilidade esse indivíduo tem com a sociedade. 

Brasil (2017). 

Podemos comparar a experiência de um adulto ao de uma criança/adolescente? É um 

fato histórico que talvez cause um susto, porém podemos nos encontrar nele novamente aos 



13 

 

dias atuais, onde autoridades, cidadãos e até mesmo profissionais, acham que a solução é a 

redução da maioridade. Será mesmo essa a solução? Essa pergunta motiva bastante debate. 

Maria Lívia do Nascimento (2002, p. 62) explica que no momento em que se 

introduz a história do termo menor que o acolhimento e o cuidado de crianças abandonadas, 

eram realizados por instituições religiosas e caritativas. Esse cuidado era prestado a crianças 

órfãs ou não. Maria Lívia do Nascimento (2002, p. 62) também diz que as instituições de 

caridade e o governo então fazem um acordo, onde a instituição caritativa realizava a atitude 

inicial do acolhimento e do cuidado, e o governo com uma parte financeira para a 

conservação dos estabelecimentos construídos. 

A idéia que a sociedade tem por menor, principalmente gerada pela mídia, é de 

indivíduos menores de dezoito anos que nos roubam, que vivem em vulnerabilidade, que 

estão soltos, e que a qualquer momento mais algum cidadão poderá ser vítima deles, enquanto 

crianças e adolescentes são educados pelas suas famílias, como diz Maria Lívia do 

Nascimento (2002, p.88-89): 

 

Assim as crianças que não vivem sob modelos hegemônicos são diferenciadas 

jurídica e socialmente por meio da categoria “menor”. As leis do século XIX até 

quase o século XXI – quando entra em vigor o Estatuto da Criança e do 

Adolescente/ECA -, não se destinava a todas as crianças, mas aquelas que se 

enquadravam a categoria “menor”. 

 

 

Estela Scheinvar (2009, p. 115) fala que escapar do olhar crítico provoca debater a 

política de direitos. Enclausurar o indivíduo é uma maneira de afastamento visível dos 

direitos. Por outro lado, conclui-se que assegurar condições de cidadania aplicando em sua 

intercalação nas ferramentas sociais é o meio de assegurar a condição de cidadão e desfazer a 

definição de “menor”. Assumir a discussão da definição de menor, sugerir regras que mudem 

conceitos, e não edificar espaços sólidos onde recentes ligações evoluem, são regras claras de 

exclusão social e, ainda mais, caminhos traiçoeiros de extinguir, impossibilitar a discussão 

sobre novas concepções – entendendo a política de direitos de crianças e adolescentes – e 

recusar recentes pontos de vista para aqueles que nascem e habituam-se conforme a 

circunstância de exclusão. 

Pode-se concluir a idéia do termo “menor”, segundo Estela Scheinvar (2009, p.73) : 

 

A genealogia do direito e de suas regras conduz à desnaturalização das relações, o 

que significa não só entender a emergência de conceitos como “menor”, “estrutura 

familiar”, “irregular”, “prevenção”, “proteção”, “criança”, “cidadão”, entre tantos 

outros nos quais se pautam as políticas para o setor infanto-juvenil, mas também pôr 
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em análise as discussões e os conflitos entre propostas que, expressando a polêmica 

implicada em tais conceitos, debatem práticas para esse setor. 

 

  

Rosane Janczura (2012) discute em seu texto, os adolescentes em risco social, que na 

verdade estão envolvidos em vários tipos de situações. Dificilmente encontram-se 

adolescentes que estão em situação de rua somente pelo motivo de pobreza, ou por uso de 

drogas, geralmente são varias as situações, e quando se é investigado, é percebido as múltiplas 

faces da situação que os mesmos estão envolvidos. 

A situação de fragilidade causa temor nas pessoas, qual cidadão ao perceber que está 

cercado de “pivetes” sem blusa, de bermudas e descalços, não segura sua bolsa com força e 

acelera seus passos? No Centro do Rio de Janeiro isso é observado através das câmeras de 

segurança que flagram delitos de adolescentes que planejam suas ações, e em seguida roubam 

pessoas com violência ou ameaçando suas vidas. 

Segundo Rosane Janczura (2012), no momento em que falamos a respeito de risco 

social, a vulnerabilidade é um termo muito estreito a ele, porém diferente. O risco social é um 

quadro pelo qual algumas pessoas são descartadas do meio social; essas pessoas mostram 

evidências de desnutrição, condições precárias de moradia e saneamento. Essa situação 

representa o risco social, significa que é um cidadão, mas não desfruta dos mesmos direitos e 

deveres dos outros. Os indivíduos que ocupam estas situações tornam-se excluídos porque são 

impossibilitados de partilhar dos bens e recursos oferecidos pela sociedade. 

Em 1959 quando o Estado Unido solidifica a Declaração dos Direitos da Criança, o 

Brasil começa a desenvolver direitos especiais aos menores de dezoito anos. Então no início 

dos anos 60, concretiza-se o projeto da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor/ 

FUNABEM, que só é exercida em 1964 durante a ditadura militar. Renata Malta Vilas-Bôas 

(2017) diz que a FUNABEM, apesar de ser uma das primeiras propostas nacionais, suas 

práticas comparadas ao SAM não mudaram, adolescentes em situação de risco pessoal e 

social, como aqueles explorados no mundo do trabalho, os envolvidos com tráfico de drogas, 

os prostituídos, os infratores, enfim, menores que viviam na miséria absoluta, eram 

recolhidos, mas os cuidados a eles prestados eram os piores possíveis tais como: violência e 

maus tratos. Esse fato é bem conhecido, cidadãos tinham ciência do que acontecia lá dentro, 

sabiam o que crianças e adolescentes passavam nas mãos de pessoas que deveriam cuidar. 

Seria essa a maneira de cuidar? Afinal de contas, a fundação tinha em seu próprio nome o 

bem estar do menor? 
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Solange Maria Teixeira (2016, p.48) declara que viver sem suas necessidades básicas 

supridas é praticamente inviável, pois se trata de sobrevivência. O indivíduo precisa de 

alimento, saúde, e emprego para manter-se financeiramente. É preciso para o ser humano, 

aquilo que possuindo pode ter o resto: dinheiro. Sem capital não se há moradia, energia e 

alimento. Famílias que não conseguem se manter, vivem em extrema pobreza. 

 

1.2 A importância da política de assistência social 

 

Raquel da Silva Martins (2010 p. 24) fala é que relevante começarmos um rápido 

esclarecimento no que se diz respeito a assistência social e sua definição. A mesma se 

encontra em um agrupamento de normas que procuram determinar uma política social aos 

dependentes, por meio das atividades particulares e estatais, que independe de contribuições, e 

permite breves benefícios e serviços. 

Para que se intere o assunto da assistência social, será citado um texto constitucional: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária;  

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.  

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 

recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195 , além de outras 

fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social;  

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.  

 Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa 

de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita 

tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  

I - despesas com pessoal e encargos sociais;  

II - serviço da dívida;  

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados. 

 

 

Falando sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a partir do ano de 

2004, é encarregada de direcionar sua implantação no Brasil. Para atuar de acordo ao nível de 

proteção social, inclinados às populações em vulnerabilidade e risco social, é implantado o 

Sistema Único da Assistência (SUAS). 
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KERDNA (2017) menciona que crianças e adolescentes que faziam parte de famílias 

em extrema pobreza, trabalhavam nas ruas vendendo doces para terem o que comer, e ajudar 

com as despesas domiciliares. Com isso, passavam a não freqüentar as escolas, fazendo com 

que o índice de analfabetismo no Brasil aumentasse cada vez mais, foi aí que o governo para 

baixar o índice de analfabetismo do país, resolve estimular famílias a se responsabilizarem 

mais com a escolaridade de suas crianças e adolescentes, e em troca serem beneficiadas 

mensalmente, fato ocorrido no final da década de 90. No ano de 2001, este beneficio foi 

aprovado em Brasília como a Bolsa Escola. A Bolsa Escola se aplicava aquelas famílias que 

tinham no máximo três crianças, e elas tinham que ter no máximo 15% de faltas nas aulas. 

Porém no ano de 2003, foi aprovado um benefício mais completo as famílias, onde reunia 

vários benefícios já existentes pelo governo, como por exemplo, auxilio gás, bolsa escola, 

bolsa alimentação e outro mais, nomeado como Bolsa Família.  

 

Compreende-se que os referidos programas de transferência de renda visam reduzir 

a pobreza e , assim, promover mobilidade social e proteção à infância e á 
adolescência. Nessa perspectiva de análise, a ação do Estado coaduna-se com as 

diretrizes liberais/ residuais, cujas matrizes teóricas fundamentam-se, dentre outros, 

em Friedman (1985), defensor do liberalismo econômico que, ao tratar o problema 

da pobreza, defendeu o repasse de renda mínima, que funcionaria como imposto de 

renda negativo e que seria mas eficiente do que os subsídios concedidos pelos 

governos, visto que os recursos são dirigidos diretamente para os mais pobres.” 

Solange Maria Teixeira (2016, p. 56). 

 

 

Marcos Júnior (2016) discute em seu texto um marco na história do Brasil, onde tem 

fim o período da ditadura militar. Iniciou-se no país um novo tempo, tempo de resgatar 

direitos que foram interrompidos por décadas prometidos pelo Presidente da República José 

Sarney, que também falava em dar início ao processo de redemocratização. A sétima das 

constituições do Brasil desde a sua independência, a de 1988 é a mais extensa com emendas e 

revisões. 

Nela encontramos o “capítulo VII da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem 

e do Idoso (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010), o Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado” (BRASIL, 2017). 

Na Constituição de 1988 encontramos: 

 

 Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 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, à 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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art1
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Pode-se assegurar que as políticas das assistências sociais, fazem parte de um eixo de 

três bases significativas no que se diz respeito, a atenção das crianças e aos adolescentes, 

segundo afirma Solange Maria Teixeira (2016, p. 57): 

 

A Constituição Brasileira de 1988 representou a culminância dos interesses da 

sociedade civil no sentido da construção de um Estado democrático de direito que 

em conta o enfrentamento da questão social brasileira, trazendo em seu bojo as 

diretrizes para a implementação de um sistema de proteção e de seguridade social, 

baseada no tripé Previdência Social, Saúde, e Assistência Social a partir de ações 

pautadas na integração e na participação, contexto em que a infância e a 

adolescência ganharam centralidade.  

 

 

Podemos assim perceber que a idéia de menor iniciou-se há décadas passadas onde 

os mesmos não eram diferenciados, nem vistos como crianças e adolescentes, e sim como 

indivíduos que necessitavam de correção. Com a chegada do ECA, é percebido a necessidade 

de se assegurar e de se estabelecer diretrizes para conduzir a questão das crianças e 

adolescentes. Encontramos assim um grande avanço comparado às antigas concepções e leis. 
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CAPÍTULO 2 – ABRIGAMENTO PARA ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS 

NO BRASIL 

 

Muitas questões são percebidas na questão do adolescente usuário de álcool e outras 

drogas até chegarem ao abrigamento, os mesmos percorrem um caminho longo e doloroso. 

Quando se chega aos órgãos públicos, suas famílias são procuradas para então se iniciar um 

estudo dos casos, para que se possa assim entender a realidade de vida vivenciada pelos 

mesmos. Concluindo-se que essa família não esteja apta para a responsabilidade de cuidados 

desse adolescente, o mesmo torna-se responsabilidade do Estado, que estabelece a este 

adolescente uma casa, onde o adolescente desfrutará de moradia, alimentação, acesso a 

educação e, sobretudo, o tratamento para o enfrentamento ao uso abusivo de drogas. 

Dentre esses motivos, existem alguns mais comuns. Frederico Ferreira (2014, p.152) 

fala que um dos motivos seria a negligência dos pais ou responsáveis dos adolescentes, 

compreende-se que negligência é composta pela falta de cuidado e que seus pais ou 

responsáveis não o exercem por displicência ou outras justificativas. Frederico Ferreira (2014, 

p.152), também discute um assunto de significância considerável: a idéia de negligência e 

pobreza vinculadas. É necessário separá-las, pois existem nesse caso, adolescentes que 

pertencem a famílias humildes, mas são cuidados, e adolescentes de famílias equilibradas 

financeiramente, que tratam seus adolescentes com negligência. Pode-se potencializar a 

negligência com a pobreza, mas não utilizá-la como ponte para negligência, pois não depende 

da situação socioeconômica da família para obter-se ou não a negligência, o que é levado em 

consideração neste caso, são as próprias atitudes dos familiares com seus adolescentes.  

Frederico Ferreira (2014, p.154) também fala de outro motivo: o abandono, que 

acontece quando o adolescente é desassistido pelos progenitores ou responsáveis, e que por 

alguma razão é inapto de proteger-se dos riscos que são frutos do abandono. O abandono é 

muito mais que deixar uma criança se virar indo à rua sozinha, o abandono consiste em um 

adulto deixar uma criança ou um adolescente ter sobre ele mesmo a responsabilidade de tomar 

atitudes que podem por em risco várias áreas, inclusive de sua própria vida. 

Os maus-tratos também são um dos motivos como Frederico (2014, p. 156) 

menciona, que envolvem a saúde psíquica e física do adolescente, sempre ligados a maneiras 

de violências acontecidas em vários lugares como na escola, na família, e no bairro, por 

existirem tantas formas e situações que se classificam por maus-tratos, são difíceis de serem 

relatados, identificados e confirmados.  
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O último dos motivos mais freqüentes que Frederico Ferreira (2014, p. 160) fala, são 

as situações de risco ou vulnerabilidade, neste caso os adolescentes se encontram como 

sujeitos a serem expostos a danos físicos, psicológicos, habitacionais e morais por algumas 

condições sociais e/ou familiares.  

Adolescentes que fazem o uso abusivo de álcool e outras drogas no Brasil, também 

passam por essas situações, e então se encontram em situação de acolhimento. O uso abusivo 

de drogas, é mais uma evidência de suas vidas, é mais uma característica que os compõe. 

Como discute Ândrea Cardoso de Souza (p.258 e 259): 

 

Ao contrário do que muitos afirmam, esse problema do qual tratamos não se refere 

única e exclusivamente a droga em si, quando escutamos esses sujeitos verificamos 

que a droga está muito mais vinculada as tentativas de soluções de seus mal-estares, 

modos de lidarem com a segregação e o sofrimento desde os primeiros anos de vida, 

do que como aquilo que gerou sua condição atual, a situação de rua utilizando 

drogas. Aliás, quando nos deparamos com algumas famílias nas comunidades 

tomadas pelo tráfico de drogas, onde dentro de um só cômodo convive um grupo de 

dez pessoas (alguns psicóticos,  outros inseridos no tráfico, prostituição nas ruas dos 

irmãos mais jovens, dentre outras situações como esta), onde o lugar para depositar 

seus excrementos (fezes e urina) é uma panela jogada ao chão do  único cômodo, um 

sujeito que foge desse lugar e permanece na rua usando drogas, ao contrário do que 

o discurso oficial aponta, pode ser único movimento saudável onde se afirma uma 

recusa de adaptação ao caos. 

 

 

Existem várias modalidades do acolhimento institucional, no presente texto será 

relatada duas delas. Segundo Maria Lúcia Gulassa (2010, p.27), o abrigamento institucional 

“é a modalidade mais atualizada de acolhimento. Sua escolha deve basear-se em indicadores 

que possibilitem um melhor atendimento à criança e à sua família”. Então, se as famílias dos 

adolescentes que não estão em condições sejam psíquicas, ou físicas, de cuidarem desses 

adolescentes, para a saúde não somente dos adolescentes, como também delas próprias, 

passam a serem acolhidos institucionalmente pelo Estado, como afirma Ândrea Souza (2016, 

p.245): “uma das primeiras estratégias em relação ao tratamento é o acolhimento, não no 

sentido da instrução ou construção de regras, mas de escuta em relação ao problema de 

maneira circular e recursiva, e o acolhimento das dores e queixas das famílias”. 

Maria Lúcia Galassa (2010, p.27) diz que o ponto chave é o território, pois a 

distância curta do local facilita o trabalho com a rede familiar, pois para a conservação do 

vínculo familiar é preciso à troca de visitas entre adolescentes e seus familiares, além de 

favorecer o adolescente a ter regularidade e freqüência aos serviços de sua localidade com 

escola e postos de saúde, para posteriormente darem segmento após a sua saída do 

acolhimento. Em algumas instituições, isso é bem complicado, pois no caso de alguns 
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adolescentes que apresentam risco de vida no local onde residem, envolvendo principalmente 

o narcotráfico, é fundamental que as instituições onde estejam abrigados, sejam distante do 

local de onde residem, dificultando então as visitas de seus familiares, e com isso é notório os 

sentimentos de saudades vinculados a atitudes comportamentais desses adolescentes. 

A casa-lar apesar de ser bem semelhante ao abrigo institucional é diferente, como diz 

Maria Lúcia Galassa (2010, p. 28): 

 

É uma modalidade próxima a abrigamento institucional. A única diferença está no 

fato de o educador ser residente, ou seja, o educador da casa-lar mora na instituição. 

No entanto, ele não é o único educador-funcionário, devendo ter ajudantes e quem o 

substitua no período noturno, folgas e férias. 

 

 

Maria Lúcia Galassa (2010, p.28), também diz que apesar de ser própria, essa 

modalidade, geralmente é delicada, pois impossibilita o educador a ter uma vida própria, 

facilitando seu desligamento, então para que essa modalidade tenha eficácia, é necessário que 

o educador estruture para si evoluções e autonomia fora da casa. Essa modalidade mostra-se 

bem complexa, pois se trata da estabilidade emocional e física do educador, pois é 

compreendido que para um trabalho harmonioso de uma instituição, é necessário levar em 

consideração o bem estar e a permanência dos funcionários, e principalmente de seus 

educadores que são peças fundamentais para um conjunto de trabalhos realizados pela equipe. 

Frederico Ferreira (2014, p.25), define a modalidade casa-lar em: “ um serviço que 

funciona como uma “porta de entrada”, onde se instala uma equipe multidisciplinar 

especializada em diagnóstico, que analisa a situação antes de efetivar o acolhimento, podendo 

evitá-lo e promover outros encaminhamentos. É um serviço que funciona 24 horas, em regime 

de plantão”. A casa-lar, procura de maneira rápida e objetiva, atender a criança, ao 

adolescente e a família. Esse trabalho é totalmente delicado, requer uma equipe inclinada e 

competente para tal responsabilidade, deve ser preparada para toda e qualquer tipo de situação 

que as crianças se encontrem, principalmente a mais comum: vulnerabilidade. 

A última das modalidades é a república, que Frederico Ferreira (2014, p.29) ao 

descrevê-la diz que: “aos 18 anos, os jovens que permaneceram acolhidos nas instituições, por 

não terem rede familiar ou qualquer outra rede em condições de recebê-los, podem participar 

de uma república”. A mesma tem dois tipos, Frederico Ferreira (2014, p.29) quando as 

diferencia diz que uma se assemelha ao acolhimento institucional, onde aproximadamente dez 

jovens do mesmo sexo residem em uma casa que pertence a instituição, e até seus 21 anos ele 

tem o tempo de ser trabalhado com relação a sua própria autonomia, e emancipação. Outra, o 
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número de jovens é reduzido para no máximo cinco jovens, eles mesmos escolhem com quais 

pessoas querem residir, alugam uma casa com a ajuda da instituição, e tem um educador para 

a mediação de suas próprias regras. 

Podendo-se concluir, que visto o material de estudo e análise, falar dos adolescentes 

usuários de drogas que se encontram acolhidos institucionalmente, estão na mesma situação 

que várias crianças e adolescentes, porém seu diferencial está no uso abusivo de álcool e 

outras drogas. Para este determinado grupo de adolescentes, existem instituições 

especializadas, não-governamentais com parcerias com o Estado, que acolhem e cuidam 

desses adolescentes. A Casa André é uma delas, além de cuidar, seu foco é também voltado 

para o tratamento de uso abusivo de álcool e outras drogas. 

 

2.1 A Casa do Menor São Miguel Arcanjo/Casa André 

 

A Casa do Menor São Miguel Arcanjo, fundada há mais de vinte anos, apresenta 

algumas especializações nas casas-lares, abrigos, e creches que a compõe. Segundo Renato 

Chiera (2009, p.227), seu objetivo institucional é: “Acolher crianças, adolescentes e jovens 

em situação de risco pessoal, dando ênfase ao trabalho com famílias, tendo como preocupação 

e objetivo a reintegração familiar e social, e favorecer o protagonismo desses meninos”. Este 

não é um serviço prestado apenas a instituição Casa do Menor São Miguel Arcanjo, mas uma 

característica primordial das instituições que acolhem crianças e adolescentes. No quesito 

tratamento do uso abusivo de drogas, o trabalho norteia-se pela vida comunitária, e trabalho 

terapêutico. São realizados atendimentos aos adolescentes abrigados usuários de álcool e 

outras drogas, e em situação de risco pessoal na Casa André, situada em Tinguá – Nova 

Iguaçu. Os mesmos dão entrada a Casa André através de ordens judiciais protetivas, poucos 

são os que residem na cidade de Nova Iguaçu, pois como a prioridade de se distanciar do local 

onde apresentou ao adolescente risco pessoal, é inviável permanecerem no mesmo município, 

trazendo então adolescentes de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro para o 

mesmo local de abrigamento. 

Para iniciarmos uma breve passagem pela história da instituição Casa do Menor São 

Miguel Arcanjo, é preciso falarmos de seu fundador, padre Renato Chiera, que relata que veio 

ao Brasil com a previsão de ficar cinco anos, e nesse período mudar a realidade de seus 

cidadãos, mais especificamente, os moradores da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro – 

Nova Iguaçu. Ele, juntamente com outros padres vindos da Itália- da cidade de Mondovi, 
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abrem uma diocese em Nova Iguaçu, e lá iniciam suas primeiras ações de caridade. Ao falar 

da sua vinda ao Brasil, Renato Chiera (2009, p.27), diz: 

 

As pipas de Nova Iguaçu, empinadas pelas mãos de adultos e crianças nos dias de 

vento, continuam tingindo o céu de cores vivas e gritando que a vida e a vontade de 

dever, deverão vencer, apesar de tudo. E muitos olham para o céu, para eles o mais 

lindo da Terra, e sonham... Sonhar não custa nada e faz bem.                                                                                  

Foi pra essa realidade fascinante e sofredora que Deus me enviou em junho de 1978, 

tirando-me de uma Itália rica e tranqüila, arrancando-me da cadeira de Filosofia do 

Liceu Mondovi (no Piemonte). Eu trazia no coração a vontade ou ilusão de mudar o 

mundo. 

 

 

Baseando-se nas histórias de fundadores de cunho religiosos de instituições como a 

Casa do Menor, percebemos que os mesmos têm em seus planos, mudar a história de 

indivíduos excluídos pela sociedade através de seus conhecimentos fundamentados pelas suas 

respectivas religiões. Nas rotinas dos adolescentes, estabelecidas pelo fundador, e pela equipe 

técnica, percebemos tarefas que deveriam ser de espontânea vontade, e não de atividades 

obrigatórias. Na Casa André, os adolescentes são obrigados a participar de reuniões religiosas 

semanais, e trajes específicos. É notório que parte dos confrontos entre pais sociais e 

adolescentes nos finais de semana são por esse motivo. Pois os pais sociais são orientados a 

agirem de forma dura com os adolescentes, chegando até mesmo ao ponto das chamadas 

disciplinas aos adolescentes, caso a tarefa não seja comprida. De fato, cumprir uma rotina de 

tarefas diárias é relevante para o tratamento terapêutico, mas de qual forma o indivíduo vê o 

aprendizado em tarefas obrigatórias? As chamadas disciplinas aplicadas nos adolescentes na 

Casa André são feitas da seguinte forma: se o adolescente através do curso profissionalizante 

que a própria instituição oferece tem uma saída externa, o mesmo é proibido de ir, ou se existe 

um passeio na escola em que estuda esse adolescente não poderá participar. Recentemente 

diante de uma situação de agressões físicas entre dois adolescentes, a coordenadora da 

instituição ao colocá-los na disciplina, deu a eles uma tarefa extra de laboterapia, porém um 

dos adolescentes a contrariou, então foi dito ao adolescente que ele só almoçaria com sua 

tarefa e disciplina totalmente concluídas. Diante disso, é percebido que as disciplinas também 

estão aplicadas as refeições dos adolescentes. 
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Tarefas diárias – Quadro 1 – Horário de rotina da Casa André: 

HORÁRIO  DA ROTINA DIÁRIA DA CASA ANDRÉ 

06:30 Despertar; 

06:40 Tarefas da casa; 

07:30 Oração; 

08:00 Café da manhã; 

09:00 Laboterapia; 

10:00 Laboterapia / Oficina de percussão e dança de hip hop (uma vez na semana); 

11:00  Banho / TV e preparação para o almoço; 

12:00 Almoço; 

13:00 Descanso / Saída para os cursos profissionalizantes (uma vez na semana); 

14:00 Livre/ Cursos; 

15:00 Livre/ Cursos; 

16:00 Lanche/ Oração; 

17:00 Missa / Preparação para a saída da escola; 

19:00 Jantar; 

20:00 TV e Lazer; 

21:00 Oração da noite; 

21:30 Dormir 

 22:00 Horário limite da chegada da escola 

Fonte: Elaboração própria. 

A maioria dos adolescentes retomaram a vida escolar após o abrigamento, porém 

muitos pararam suas atividades escolares e por esse motivo se atrasaram no ensino 

fundamental. A idade dos adolescentes não coincide com as séries, então a escola orienta a 

instituição que o turno dos adolescentes seja noturno juntamente com adultos. A locomoção 

dos adolescentes para a escola é através do transporte público, pois neste horário o transporte 

não está disponível. Há uma dificuldade considerável na locomoção dos adolescentes, pois os 

passes de estudante não estão regulares, e a empresa de ônibus não aceita documentações por 

escrito da escola, então muitos adolescentes tem dificuldade de ir a escola, pois é inviável que 

a instituição arque financeiramente com as passagens particulares dos adolescentes 

diariamente. Então, a instituição pede ajuda aos familiares que podem, para fornecerem aos 
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adolescentes um valor semanal para a freqüência dos adolescentes na escola, aqueles que não 

têm condições financeiras a instituição procura financiar quando é possível. A ida e a volta 

dos adolescentes é responsabilidade individual. Apesar de apresentar vários relatos de uso 

abusivo de drogas na escola, os adolescentes que aproveitam a oportunidade para a fuga são 

poucos, praticamente todos retornam a instituição após o período de aula. 

Em seu texto, Renato Chiera (2009, p. 229) afirma: “Visa a criar, um ambiente 

familiar, com a presença de um pai e de uma mãe social, quando possível, suscitando uma 

atmosfera de atenção e de afeto que se torne referência”. A instituição procura contratar 

educadores como pais sociais, aqueles que em sua conduta profissional, ofereçam mais que 

intervenções teóricas, pois os mesmos precisam ser compreendidos nas suas respectivas 

necessidades, tanto de adolescentes, como de usuário de drogas. Neste contexto, a instituição 

tem coerência em seu funcionamento, é percebido a relação interpessoal dos pais sociais com 

os adolescentes. É observado que a relação entre os pais sociais e os adolescentes, são uma 

das ligações entre as adolescentes e as equipes técnicas, em muitas situações os pais sociais 

são intermediários na comunicação e na observação dos adolescentes, principalmente voltado 

ao seu comportamento na estadia no abrigo. Geralmente a procura dos pais sociais pela equipe 

técnica é devido ao comportamento diferente dos adolescentes, principalmente pela mudança 

de humor dos adolescentes. É percebido que quando a falha é na condução dos pais sociais, há 

uma desestabilidade no abrigo em geral, e o sistema de funcionamento não é efetuado da 

maneira correta. Foi observado na Casa André, um pai social que não era capacitado para a 

função, pois o mesmo era usuário de álcool e chegava em alguns de seus plantões alcoolizado. 

Certo dia, os adolescentes perceberam que o pai social chegou na instituição totalmente 

alcoolizado, sem nenhuma   condição de cuidar dos mesmos devidamente, resultando em uma 

evasão de cinco adolescentes. Posteriormente quando questionada, a equipe técnica relatou a 

impossibilidade da demissão do mesmo, devido a problematização da dificuldade de 

contratação de pais sociais. 

Ao chegar aqui no Brasil, o padre decidiu aplicar grande parte do seu tempo a 

instituição, e aos moradores da comunidade. Pois o mesmo diz que tem um afeto especial 

pelos moradores da localidade. Considera então o Brasil sua terra, sua família e sua vida 

segundo Renato Chiera (2009, p.27). Apesar de seu discurso, é percebido que na maioria dos 

meses do ano, Renato Chiera passa longe do Brasil, passa a maioria de seus dias na Europa, e 

ao chegar aqui no Brasil, suas tarefas administrativas são tão acumuladas, que não lhe resta 

momentos com a população, e tão pouco aos adolescentes, que de certa forma o admiram 
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principalmente como entidade religiosa, pois quando o mesmo aparece na instituição é para 

dirigir as reuniões religiosas nos dias específicos.  

Renato Chiera (2009, p.230 e 231) afirma em seu texto de escolarização e 

profissionalismo da instituição que:  

 

Almeja dar uma base cultural e oferecer cursos profissionalizantes e de ética 

profissional para adolescentes e jovens abrigados ou moradores das nossas 

periferias, capacitando-os para a entrada no mercado de trabalho. Encaminha os 

jovens ao emprego, em parceria com empresas, e qualifica-os para ingressarem no 

mercado de trabalho, proporcionando-lhes protagonismo, autonomia e cidadania. 

 

 

Anteriormente a história da instituição, vimos através do autor Frederico Ferreira, 

que para se trabalhar com adolescentes que estão prestes a ter a sua maioridade, é preciso ter 

serviços com estes da instituição Casa do Menor, mas é percebido nas intervenções da equipe 

técnica, que o adolescente que não se interessa pelos cursos oferecidos, é visto como 

adolescente relapso. Para maior eficiência do serviço terapêutico especializado a usuário de 

álcool e outras drogas da instituição, os mesmos são atendidos pelo CAPS AD (Centro de 

Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas) do município, o mesmo também oferece cursos 

profissionalizantes para seus pacientes. No caso de um dos adolescentes da Casa André, o 

interesse maior foi por um curso oferecido pelo CAPS AD, do que pelos outros também 

oferecidos na própria instituição, porém quando o mesmo relata seu desejo, a equipe pede 

para ele escolher algum que já esteja disponível na própria instituição. Como ter o poder de 

escolha se a mesma não é aceita? Quando o adolescente é atendido em particular por outro 

profissional que não compõe a equipe técnica, ele diz: ”O que custa me deixar fazer esse 

curso? É o que mais quero!”. É percebido que a equipe quer evitar de se locomover por 

motivo de apenas um adolescente, é mais cômodo todos fazerem as atividades juntos, no 

mesmo local. 

  

2.2 Relato do primeiro adolescente abrigado usuário de drogas 

 

O jornalista e escritor italiano Enos Rota, que contribuiu no texto de Renato Chiera 

(2009, p.16) diz que: 

 

Eis-me, enfim, na Casa do Menor, que conheço e acompanho desde seus primeiros e 

tímidos passos, na Casa do Padre, na garagem, numa salinha, e mais tarde numa área 

adquirida por uma paróquia alemã, nas creches que foram nascendo, nas casas-lares 

que se foram estruturando, na profissionalização, exigência que surgiu desde a sua 

origem. 
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Cada casa da instituição Casa do Menor São Miguel Arcanjo, tem em seu nome uma 

história e um contexto. Renato Chiera (2009, p.31 e 32) relata a história de um dos primeiros 

adolescentes abrigados por ele na sua garagem, escondendo-se de milicianos que o 

procuravam para execução, o mesmo já tinha furtado a casa do padre, era usuário de drogas e 

fazia parte do narcotráfico da localidade. Acusado por um estupro que segundo o adolescente 

ele não o fez, (Chiera, 2009, p.34), o adolescente encontrou na casa do padre abrigo, pois o 

padre tendo o respeito da comunidade e dos policiais, de certa forma em determinado tempo, 

foi impedimento na execução do adolescente. Mas o esconderijo do adolescente chegou aos 

conhecimentos dos policiais, os mesmos procuraram o padre o alertando, como descreve 

Renato Chiera (2009, p.33): 

 

Certo dia um policial me advertiu:                                                                 -Se eu 

pegar o Pirata, vou rachá-lo ao meio e vou pendurá-lo numa árvore, para servir de 

exemplo. Jesus veio para os pecadores e nós, da polícia, também. Chegamos a um 

lugar e nos interessamos pelos pecadores. Padre, não se engane! Bandido é bandido. 

A maçã podre deve ser eliminada ou fará apodrecer todas as outras maçãs.                                                                                                                                                               

-E se as maçãs podres do bairro fossem umas cem? – perguntei.                    -Nós 

eliminaríamos todas – respondeu com naturalidade.                               -Mas por que 

será que tantas maçãs apodrece?                                                -Padre, este é um 

problema social. Nós somos policiais, não somos do governo, nem padres. 

 

 

Posteriormente a conversa, em certo dia, o adolescente foi executado segundo o 

discurso de Renato Chiera (2009, p. 34). Por residir com o padre bastante tempo, sua morte 

foi impactante, como relata Renato Chiera (2009, p.31), pois o adolescente não tinha familiar, 

ou parente, era solitário. A morte do adolescente trouxe ao padre uma reflexão e inquietação, 

para se ter uma atitude com relação ao assunto de adolescentes que viviam a mesma realidade 

que Carlos Martins, que foi homenageado na Creche Comunitária Carlos Martins de Cruzeiro 

do Sul em Nova Iguaçu, segundo Renato Chiera (2009, p. 34). 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR PARA O 

TRATAMENTO DE ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS EM 

SITUAÇÃO DE ABRIGAMENTO 

 

Para dar início no assunto da equipe técnica, será feita uma passagem nos 

regulamentos do funcionamento do abrigo institucional, onde encontra a necessidade da 

contratação de alguns profissionais tais como: coordenador, assistente social, psicólogo, um 

educador e um auxiliar para cada dez crianças/adolescentes, isto se aplica para uma casa com 

capacidade de até vinte abrigados, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS) (2017, p.10).  

Segundo Maria Lúcia Gulassa (2010, p.27), existem pontos significativos que têm 

sido motivo de discussão, e têm sido estabelecidas medidas para alguns municípios, em 

concordância com as orientações técnicas. Duas delas segundo Maria Lúcia Gulassa (2010, p. 

27) são: 

• O número de educadores em relação aos atendidos recomendado pelas orientações 

técnicas é de 1 adulto para cada 10 crianças, mas recomenda-se muita atenção às 

necessidades da faixa etária e ao tipo de público presente. Recomendamos haver em 

cada turno sempre dois adultos presentes, podendo ser um educador e um auxiliar de 

educação, e quando há crianças menores de 3 anos ou público com necessidades 

especiais, pode haver necessidade de mais cuidados e observação. Precisamos 

lembrar que o abrigo institucional é o primeiro ambiente de cuidados, e está lidando 

com uma população que viveu situações de rupturas, portanto precisa de muita 

atenção.                                                                                                               

• Uma dupla de técnicos (assistente social e psicólogo) pode atender um ou mais 

abrigos institucionais. É recomendado 20 atendidos para cada profissional, e estes 

deverão ter muita clareza da sua função. na casa deverá haver um coordenador dos 

educadores, que pode ser um pedagogo.  

 

 

Na Casa André, no instante que o adolescente dá entrada a instituição, a equipe 

técnica necessita de algumas intervenções imediatas como: contato com a família, 

atendimento individual, atendimento psicossocial com os responsáveis, e assinatura do 

regimento interno, que é o funcionamento resumido das regras que os educandos devem 

seguir durante a estadia na instituição. (Anexo 1). 

Muitas informações pessoais dos adolescentes já são transmitidas nos processos que 

o Ministério Público passa a instituição juntamente com a guia de acolhimento. Neste 

processo se tem o contato dos responsáveis, seus endereços e atos infracionais dos 

adolescentes. Enfim, são fornecidas informações necessárias para o conhecimento da 

instituição. 
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É percebido que alguns dos profissionais que exercem seus serviços na Casa André, 

tem um ligamento direto com o fundador da instituição. A coordenadora já trabalha com o 

fundador há alguns anos, e a seu pedido, veio morar aqui no Rio de Janeiro para fazer parte da 

equipe de funcionários da instituição. Com o passar do tempo, se aprofundou nos estudos se 

graduando em serviço social, e a partir disso foi promovida a coordenadora da instituição. 

Com voz ativa tanto com adolescentes como com os funcionários, é percebido que a 

coordenadora impõe aquilo que na sua visão é preciso fazer para a instituição. No entanto, há 

conflitos esporádicos com a equipe técnica pelo motivo de não compreender as intervenções e 

solicitações das profissionais que contrariam as suas. 

É percebido que a psicóloga e a assistente social da instituição trabalham em dupla 

constantemente, pois precisam estar juntas nas intervenções: individuais, familiares, e em 

coletivo dos adolescentes. Porém nos atendimentos individuais onde os adolescentes 

procuram atendimento praticamente todos os dias, existem certas ausências das profissionais, 

pois a demanda administrativa é diariamente pesada, as impossibilitando de darem a devida 

atenção na escuta das queixas dos adolescentes. É observada a necessidade de duas 

profissionais de psicologia na casa para atender melhor a demanda individual dos 

adolescentes, pois a mesma é feita por intermédio das estagiárias da instituição. As estagiárias 

de psicologia e serviço social da Casa André, executaram uma atividade reflexiva com os 

adolescentes, onde os adolescentes assistiram o filme “Escritores da Liberdade”, e no final 

cada um expressou sua reflexão introspectiva do filme, e também foi dado a cada adolescente 

um caderno e um lápis, para terem a mesma oportunidade que os adolescentes do filme, de 

escreverem sentimentos, fatos, e desabafos vividos por eles. A realização da atividade 

reflexiva teve vários obstáculos. O maior deles foi a comunicação, pois a supervisora não 

comunicava aos pais sociais, levando ao adiamento e atraso da atividade constantemente. 

Outro obstáculo considerável foi da disponibilidade de horário livre com os adolescentes, 

resultando em ver o filme dividido em duas partes. Mesmo com várias rupturas na atividade, 

os adolescentes mostraram um bom interesse pelo filme pelo motivo de ali visualizarem 

personagens que os representavam. Após a atividade, as estagiárias começaram a observar 

que a falha de comunicação não era especificamente com essa atividade em si, mas um fato 

corriqueiro na instituição envolvendo toda a equipe técnica. 

O oficineiro e o motorista não são funcionários exclusivos da Casa André, são 

funcionários da Casa do Menor São Miguel Arcanjo no geral, atendem a demanda de algumas 

casas-lares da instituição. Então as idas do motorista a Casa André são esporádicas de acordo 

com as necessidades da casa, e as idas do oficineiro são semanais. É percebido que se 
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houvesse a freqüência maior dos profissionais, as execuções das oficinas seriam mais 

produtivas, e a problematização de locomoção dos adolescentes para atividades de 

compromissos externos, principalmente com relação a escola, seriam solucionados. 

Na Casa André há dificuldade em contratar educadores/pais sociais, pois o baixo 

salário dos educadores/pais sociais é de difícil aceitação visto que convivem no período de 48 

x 48 horas com os referidos adolescentes, zelando cotidianamente por sua integridade e 

diversas necessidades que apresentem perfil para o desenvolvimento do trabalho com 

adolescentes que fazem uso/abuso de drogas. A instituição também pede como exigência 

segundo grau completo e residir próximo ao local. Há dificuldade também na substituição de 

profissionais em período de férias. 

A saída da educadora de esporte no ano de 2015 ainda não foi substituída, esta 

ausência ocasiona sérios prejuízos ao trabalho junto aos adolescentes, pois os mesmos 

gostariam de desfrutar o espaço para atividades esportivas. 

A falta de incentivo e valorização profissional junto aos pais sociais/educadores 

(homens) é observada, pois a equipe poderia ter incluída em suas atividades, palestras com 

dinâmicas para ali os pais sociais/educadores expor suas problematizações com aos 

adolescentes e a equipe juntamente com eles procurarem a melhor saída para a minimização 

dos enfrentamentos, assim seria prevista uma forma melhor de atuação nas intervenções com 

os adolescentes. 

Observa-se que existe uma falta de recursos financeiros para reparos e manutenção 

gerais para as Casas e espaços do espaço, pois foi observada que a Casa André precisa de 

reformas como piso, pintura, e mais preservação com o ambiente externo, visto a extensão do 

espaço. Foi observada também a necessidade de um projeto para a manutenção e conservação 

das piscinas, pois esta situação sempre consta nas ressalvas das fiscalizações do Ministério 

Público, VIJI (Vara da Infância, Juventude e Idoso) e outros órgãos fiscalizadores. Supondo-

se ser desfrutada para o lazer dos adolescentes e prevenção de doenças dos mesmos. 

Na Casa André não há um psiquiatra de referência para necessidades emergentes, 

pois a inserção de adolescentes usuários de drogas em crise, nos finais de semana e feriados, 

ou nos dias em que não há psiquiatra na rede pública de atendimento. Os atendimentos no 

CAPS AD e no Espaço Progredir, ressaltando que no serviço público de saúde, 

freqüentemente, não há o referido profissional disponível. 

Foi observado que existe um profissional atuante na instituição da Casa André o qual 

não faz parte da equipe técnica, mas faz intervenções de reflexões junto aos adolescentes, e na 

ausência do fundador toma frente das atividades religiosas, e sua função é titulada de 
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conselheiro adolescentes usuários de drogas. É percebida sua intervenção no primeiro 

momento de chegada a instituição com aconselhamentos espirituais para os adolescentes. 
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CONCLUSÃO: 

 

Foi observado que a equipe técnica em certos momentos prefere ocultar do estagiário 

assuntos relacionados a instituição. É percebido que existe um desconforto em maiores 

esclarecimentos, porém não está nítido o motivo das atitudes citadas. A experiência que se 

obtém através do campo de estágio, transforma suposições e pensamentos relacionados a 

atuação do psicólogo. O estagiário procura absorver o máximo possível das vivências do 

campo de estágio para promover a ampliação de estudos técnicos, nas práticas exercidas no 

campo de estágio. 

No presente trabalho, o foco está voltado especificamente na experiência de campo 

de estágio, onde dois semestres não foram suficientes para conclusões de intervenções e 

práticas de em algumas ferramentas usadas pela equipe, no entanto é compreendido que o 

campo de estágio é rico para nele estabelecer estudos e geração de questionamentos 

intermináveis. 

O ritmo de intensidade de informações absorvidas diariamente na Casa André é 

tenso. Semanalmente chegam, evadem e ao mesmo tempo retornam adolescentes na Casa 

André.  

Foi observado que as evasões são constantes pelo motivo suposto do uso abusivo de 

álcool e outras drogas, porém na escuta de alguns adolescentes que retornaram a instituição, 

relatam que os motivos que os levaram a evasão foram para visitas as adolescentes que tinham 

um vínculo amoroso, que não são permitidas na visitação dos adolescentes, e procurar 

familiares que há tempos não o visitavam e não davam justificativas pelas suas faltas. Assim, 

pode-se supor que o uso abusivo de álcool e outras drogas não é o principal motivo de 

evasões. 

Por fim, ao iniciar as atividades no campo de estágio, foi percebido que a 

importância do vínculo adolescente-equipe técnica é essencial para a comunicação entre 

ambos, porém se os profissionais atuantes não se despirem de suas verdades para a 

compreensão, o julgamento será notório e assim reafirmará preconceitos externos que os 

adolescentes já vivenciaram. 
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ANEXO 1: 

REGRAS INTERNAS DA CASA ANDRÉ. 

➢ Atender e zelar pelos horários da Casa, respeitando a pontualidade nos momentos de 

espiritualidade, atividades e laborterapias;  

➢ Não é permitido sair do Sitio, salvo quando acompanhado de um responsável;  

➢ Zelar dos pertences, pela higiene pessoal e do ambiente como um todo, especialmente dos 

quartos, armários e banheiros;  

➢ Não é permitida a troca de pertences entre os educandos, assim como aposta visando lucros, 

coerção e situação vexatória;  

➢ O passeio nos quartos, que não o seu, não é permitido para que assim se evite 

constrangimentos;  

➢ A coordenação, assim como os pais sociais, poderão fazer revistas nos pertences dos 

educandos, especialmente quando houver alguma suspeita de uso de substâncias indevidas;  

➢ É expressamente proibido ter dinheiro em mãos;  

➢ Só é permitido o acesso na cozinha, escritório, e quarto de educadores com a presença dos 

mesmos;  

➢ Depredação do ambiente, furtos, destruição de objetos, equipamentos e utensílios do 

patrimônio do Sitio, serão tratados com responsabilidade civil cabíveis ao educando e/ou seus 

familiares.  

 

 Nova Iguaçu, _______ de ___________________ 2017.  

 

Ciente:                                                                               A direção.  

Adolescente: ____________________________________________________  

Responsável: ____________________________________________________  

Equipe Técnica: __________________________________________________  
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ANEXO 2: 

Abaixo segue o quadro de funcionário que compõe a Casa André de acordo com seus cargos, 

cargas horárias e suas funções: 

Profissional Nº de Funcionários Carga Horária Atribuições 

 

Coordenadora 

 

01 

 

40 horas semanais 

Planejar e tomar decisões visando o 

funcionamento adequado do espaço de 

acolhimento (estrutura, materiais, 

funcionários e adolescentes).  

 

 

 

 

 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

30 horas semanais 

Realizar entrevista psicossocial, 

individual e familiar, estudo de caso, 

grupos com familiares, visitas 

domiciliares e institucionais, orientação 

individual, grupal e familiar, 

encaminhamento e acompanhamento 

de integrantes da família a rede local. 

Construir avaliações diante ao 

desenvolvimento dos mesmos e 

contribuir para os estudos de caso 

concernentes a equipe técnica.   

 

 

 

Assistente Social 

 

 

 

01 

 

 

 

30 horas semanais 

Realizar estudos sociais, entrevistas, 

providência documental, visitas 

domiciliares e institucionais, 

vislumbrando o acompanhamento dos 

adolescentes e suas famílias, além de 

encaminhar para atividades externas, 

propiciando em suas ações o retorno 

familiar, sempre que possível 

 

Oficineiro 

 

01 

 

30 horas semanais 

Responsável pela realização de 

oficinas, conforme sua área de 

formação.  

 

         Pais Sociais 

 

04 

 

Escala 48 x 48 

Responsável pelos cuidados diretos, 

gerais e diários aos acolhidos, 

auxiliando nas atividades educativas, 

escolares e cotidianas.  

 

 

Cozinheira 

 

 

01 

 

 

40 horas semanais 

Prepara os alimentos e serve as 

refeições nos horários determinados, 

seguindo as orientações da 

nutricionista. Responsável também pela 

organização do ambiente da cozinha.  

 

Motorista 

 

 

01 

 

40 horas semanais 

Realiza o transporte dos adolescentes 

para as atividades programadas.  
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