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O presente trabalho apresenta a problemática dos adolescentes por meio da perspectiva
dos profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),
Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), dos estagiários de
Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e Serviço Social da Faculdades
Integradas Antônio Eufrásio de Toledo (TOLEDO). O CREAS é uma entidade
governamental, estabelecida pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que presta
atendimento especializado aos adolescentes autores de atos infracionais. Este estudo
qualitativo, objetivou ações específicas do CREAS quanto ao atendimento e a rede de
proteção aos adolescentes. A redefinição das ações se deram a partir do desenvolvimento das
intervenções grupais com adolescentes do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CRAS) e CREAS, a partir da Resolução 18 de 05 de Junho de 2014, que sugere a
expansão e qualificação dos serviços socioassistenciais.
Este trabalho tem sido um tema presente, provocativo, e vem ganhando centralidade
crescente nos debates de profissionais, estudantes e rede de serviço, ao sinalizar a premência
de estudos e pesquisas que desvendam as transformações contemporâneas que afetam os
adolescentes em todo contexto, e provocam redefinições profundas no Estado e nas políticas
sociais, desencadeando novas requisições, demandas e possibilidades ao trabalho no âmbito
das políticas sociais. O processamento do trabalho a ser executado nos diferentes espaços
ocupacionais e nas diversas atividades desenvolvidas no cotidiano das instituições públicas,
tem sido dialogado com os atores que compõe a rede de serviços de Presidente Prudente(SP).
Diálogos, estudos de casos, observação, intervenções grupais entre os serviços, são ações que
estamos estreitando com o intuito de viabilizar de forma mais efetiva, o olhar a integralidade
do sujeito. Constatou-se que apesar dos atendimentos do CREAS serem considerados
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qualificados, ainda não contemplam o necessário para o enfrentamento das situações de
vulnerabilidades e exclusão em que se encontram os adolescentes. Trata-se de um processo de
grande complexidade, pois cada uma das categorias profissionais da rede de serviço, tem uma
história particular de saberes específicos no que tange às condições de exercício do trabalho,
aos conhecimentos construídos e aos parâmetros éticos políticos orientadores do trabalho
profissional.
Nessa perspectiva, é preciso considerar a ótica do trabalho coletivo no Suas, que
incorpora o acúmulo e as contribuições das diferentes profissões; mas que deve assimilar
criticamente os conhecimentos, aportes e especificidades profissionais, que vêm assumindo
protagonismo histórico na elaboração de conhecimentos teóricos, técnicos e políticos que
subsidiam os avanços das ações. Isto põe em debate a direção política do trabalho e a
qualidade dos serviços socioassistenciais na construção de processos interventivos que
promovam protagonismos, particularmente dos adolescentes e jovens, para o fortalecimento
da cultura democrática e de direitos. Deste modo, é fundamental no âmbito do Suas superar a
cultura histórica do pragmatismo e das ações improvisadas, exercitando a capacidade de
leitura crítica da realidade, sem reforçar naturalizações e criminalizações da pobreza e das
variadas formas de violência, violação de direitos de crianças e adolescentes, mas procurando
compreender criticamente os processos sociais de sua produção e reprodução na sociedade
brasileira. Por isso, a luta pela garantia da qualificação e da capacitação continuadas, por
espaços coletivos de estudo e de reflexão sobre o trabalho, de debate sobre as concepções que
orientam as práticas, é fundamental.
O contexto atual abarca uma construção sócio histórica, cultural, social e em todas as
políticas, considerado na atualidade como um fator inquietante, que requer de cada um de nós
ações precisas a pessoas em desenvolvimento. Diante do exposto, verifica-se que a
problemática da violência, abandono, negligência é um fenômeno complexo que pode trazer
prejuízos para o desenvolvimento do sujeito, fazendo-se necessárias intervenções
interdisciplinares especializadas, continuadas e articuladas. Assim, acredita-se que as ações
devem ser mais amplas a rede de serviços, que abrange outras políticas instaladas no
território, e que o olhar a pessoa em desenvolvimento, possa romper o muro das
especificidades do trabalho à integralidade do sujeito.
Esta intervenção grupal, configura-se em um estudo preliminar, com ações específicas
àquela demanda de adolescentes e jovens, assim foram desenvolvidas pelos estagiários de
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psicologia e serviço social, com supervisão dos profissionais do CREAS, psicóloga, assistente
social e dos professores das universidades UNOESTE e TOLEDO. É importante destacar que
os profissionais de psicologia e serviço social que estão no CREAS, vêm com experiência da
Proteção Básica e o tempo de trabalho destes profissionais no CREAS é de aproximadamente
cinco anos. O número de atendimentos realizados, em média, é de 20 atendimentos semanais,
com intervenções grupais semanais com adolescentes e quinzenal com as famílias. As visitas
variam de acordo com as especificidades da demanda, tendo a disponibilidade de um veículo
para condução, 3 dias da semana, entre os períodos manhã e tarde, além de situações
emergenciais, que solicitamos o veículo a qualquer momento. Todos os profissionais do
CREAS, trabalham por quarenta horas, com exceção dos assistentes sociais.
Presidente Prudente é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo,
distante 558 quilômetros da capital estadual, São Paulo. Ocupa uma área de 562,107 km²,
sendo 16,56 km² são de área urbana, e sua população no ano de 2014 era de 220 599
habitantes, sendo 36º mais populoso de São Paulo e primeiro de sua microrregião, está a 979
km de Brasília, capital federal. Temos cinco CREAS, sendo: CREAS que atende medida
socioeducativa; CREAS Idoso; CREAS mulher, vítima de violência; CREAS criança e
adolescente, vítima de violência; CREAS POP, que atende a população de rua. Cada um deles
é composto por uma equipe multidisciplinar para atender a demanda.
Foram realizadas pesquisas por localização de território, com o objetivo de levantar a
demanda de adolescentes, considerando o maior número de adolescentes naquele território.
Realizamos quatro encontros com os profissionais do CRAS, com o objetivo de conhecer as
especificidades do território e direcionar ações específicas. Antes de iniciarmos os trabalhos
com os adolescentes, participamos de uma festa junina no CRAS, com o objetivo de conhecer
a cultura local e ter uma proximidade com os adolescentes do CRAS.
Considerando a experiência desenvolvida entre os serviços de Proteção Especial e
Proteção Básica, no território de abrangência dos adolescentes, podemos ressaltar que durante
os doze encontros realizados por meio das intervenções grupais, cada um dos encontros foi
uma atividade ímpar. Deixou claro o quanto os adolescentes e jovens estão vulneráveis, por
estarem fora da escola, apresentarem dificuldades de aprendizagem, repetência, abandono
cultural, fazerem uso de substâncias psicoativas, estarem vulneráveis ao trabalho infantil
(tráfico de drogas); além de transmitirem de forma inquietante a ausência de afeto, escuta e
diálogos. Durante os encontros, percebíamos que cada encontro era desejado pelos
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adolescentes e jovens, pois ficavam esperando por aquele momento: “Hoje é quinta-feira,
amanhã é sexta, depois é sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta de novo! Vou
esperar todos esses dias para nosso encontro, é só isso que tem! Não tem outra coisa!” (Sic).
Percebemos que a cada encontro tinham adolescentes e jovens novos no grupo. Entre
os adolescentes do CRAS e CREAS, participaram 145 adolescentes, alguns eram assíduos,
outros estavam pela primeira vez. As conversas giravam em torno de diversos contextos:
familiar,

educacional,

social,

fundação

casa,

uso

de

drogas,

trabalho,

cursos

profissionalizantes, tomada de decisão, fortalecimento de vínculos, resiliência, abandono
familiar e social. “Daqui pra cá, não tem nada que presta” (Sic). “O que eu vou fazer na
escola, se a escola não olha para mim, não me quer lá?” (Sic). Isso aqui é nosso e não
podemos usar!” (Sic). Durante nossas ações, cada encontro nos encantava, pois era visível o
significativo das intervenções grupais, para os adolescentes e jovens naquele local; o respeito,
a ética, o cuidado às especificidades humanas, eram comuns entre profissionais, estagiários,
adolescentes e jovens.
Por meio das intervenções grupais, pode se constatar a satisfação dos profissionais,
estagiários, adolescentes e jovens, quanto ao atendimento prestado pelo CREAS, no território
do CRAS. Isso se justifica por meio do desenvolvimento das ações interdisciplinares com
intervenções realizadas pelos profissionais e estagiários: o acolhimento, a escuta, a
identificação da violência familiar, educacional e social e os diálogos que se estabeleceram a
partir daí, para implantação de um projeto com equipe interdisciplinar local, abarcando as
necessidades dos adolescentes e jovens.
A literatura aponta o trabalho interdisciplinar como um instrumento eficaz para
avaliação e intervenção nas demandas, pois possibilita o planejamento das ações eficazes e
articuladas sob a ótica de diversas políticas que compõem a rede socioassistencial.
Ressaltamos que as ações objetivam amenizar os danos causados pelas diversas situações de
vulnerabilidades apresentadas naquele contexto, no qual o olhar profissional, ético e político
deve abarcar pessoas em desenvolvimento e jovens que fazem parte da geração “NEM NEM”
(nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego).
Apesar dos limites e desafios aqui pontuados, a implantação e necessidade dos
trabalhos no território do CRAS, contemplam uma rede de serviços, governamental e não
governamental, que estabelecem metas de trabalho para esta demanda, porém com uma visão
macro para outras demandas e outros territórios que compõem a rede socioassistencial, ao
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abrir novas possibilidades a cidade de Presidente Prudente, no contexto que abarca
adolescentes e jovens.
Ressaltamos que a rede de proteção à criança, adolescentes e jovens, representa uma
ação integrada das instituições que atuam no atendimento de crianças, adolescentes, jovens e
suas famílias, tais como, escolas, unidades básicas de saúde, programas em turnos inverso à
escola, ações específicas nas praças da juventude, entre outros. Para concluir, Rizzini (2007,
p. 111), entende rede “como um tecido de relações e interações que se estabelecem com a
finalidade e se interconectam por meio de linha de ação ou trabalhos conjuntos”. Pela prática
desenvolvida no decorrer dos anos, diálogos entre os serviços e capacitações, compreendemos
que as redes são formadas pela articulação de atores e instituições em ações conjuntas, sendo
capazes de compartilhar e negociar as responsabilidades. Ainda podemos elencar que a rede
implica a visão de totalidade do sujeito, visão relacional de atores e instituições numa relação
de poder. Deste modo, supõe-se que as redes são processos dinâmicos, em movimento e
conflito a fim de realizarem intervenções em conjunto para uma maior eficácia, o CREAS,
vem se empenhando para além das ações locais, um processo em construção, com diálogos
pertinentes ao ressignificar da vida!
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