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IDENTIFICAÇÃO

Nome: Centro de Atendimento Juvenil Especializado II – CAJE II/CESAMI.

Natureza do Atendimento: Internação provisória de 45 dias.

Capacidade: 120 adolescentes do sexo masculino com idades de 12 a 17 anos e casos 

especiais de 18 até 21 anos incompletos. 

Modelo de gestão: Compartilhada entre a Secretaria de Estado de Justiça Direitos Humanos 

e Cidadania – SEJUS e a Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa 

Senhora das Dores - Amigonianos. 

Elizabeth Garcia Rodrigues
Diretora

Manuel Antonio Parra Delgadillo
Vice-Diretor
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APRESENTAÇÃO

O Centro de Atendimento Juvenil Especializado II – CAJE II / Centro Socioeducativo Amigoniano - 

CESAMI, unidade vinculada ao Governo do Distrito Federal, destina-se ao atendimento a 120 adolescentes 

de sexo masculino, autores de ato infracional, com determinação judicial de   internação provisória, durante o 

período máximo de 45 dias e localiza-se na Região Administrativa de São Sebastião.

Desde sua inauguração, em 2003, o Centro conta com a parceria da Congregação dos Religiosos 

Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, no Modelo de Gestão Compartilhada para o desenvolvimento 

do atendimento aos adolescentes.

Este relatório tem o objetivo de apresentar os resultados dos trabalhos executados, tendo como referencia 

o Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, durante o exercício de 2010, onde se buscou cumprir a Legislação 

Brasileira, bem como os direitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente / ECA e as diretrizes 

estabelecidas no SINASE.
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GESTÃO COMPARTILHADA

A gestão compartilhada deste convênio, tendo como representante do Governo 

do Distrito Federal a assistente social Elizabeth Garcia Rodrigues e como representante da 

Congregação o teólogo e pedagogo Padre Manuel Antonio Parra Delgadillo, tem desenvolvido 

uma Direção com espírito ético-político de cooperação, que respeita as diferenças, que reconhece 

a necessidade da complementaridade e a importância da interdependência, gerando um clima 

institucional harmonioso em toda comunidade do CESAMI e entre as partes do convênio, garantindo 

também os direitos fundamentais dos jovens.

Os resultados desta Gestão Compartilhada e o desenvolvimento do Projeto Pedagógico 

Terapêutico Amigoniano pela Congregação foram acompanhados e verificados pela 1ª e 2ª Vara da 

Infância e Juventude e pelo Ministério Público de Defesa da Infância e Juventude de maneira que ao 

término do 6º ano de execução do convênio foi  aberto um processo de Ação Cautelar Pública, que tem 

como requerente o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por suas promotorias infracionais de 

defesas da infância e juventude buscou, esse processo, evitar a descontinuidade do atendimento socioeducativo  

a cargo da Congregação. Assim sendo, o juiz responsável pela 1ª Vara da Infância e Juventude, Dr. Renato 

Rodovalho Scussel, concedeu a liminar para suspender o implemento de termo final do Convênio 09/2003 

celebrado entre o Distrito Federal e os Amigonianos, até  o julgamento da presente medida cautelar, conforme 

destacou o doutrinador Celso Ribeiro Bastos:

“O Serviço Público deve ser prestado de maneira continua, que significa dizer que 

não é passível de interrupção. Isto ocorre pela própria importância de que serviço               

público se reveste, o que implica ser colocado á disposição do usuário com qualidade 

e regularidade, assim como com eficiência e oportunidade.”
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MISSÃO

Promover o cumprimento do ECA, em regime  de internação provisória, pautado em uma  proposta 

pedagógica,  que garanta ao adolescente e sua família a possibilidade de assumirem-se como protagonistas 

de suas ações por meio de um trabalho interdisciplinar, orientado pelos princípios amigonianos.

VISÃO

Ser reconhecido como referência na execução do ECA, em medida de internação provisória, dignificando 

o atendimento  a intervenção aos  adolescentes em conflito com a lei e suas famílias.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma proposta pedagógica - terapêutica que sensibilize os adolescentes e suas famílias 

frente as suas problemáticas e os levem a assumirem, aceitarem e comprometerem-se a mudanças frente 

a suas responsabilidades com relação ao ato  infracional e suas próprias vidas.
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PRINCIPIOS AMIGONIANOS

1. Acreditar na recuperação dos jovens;

2. Acreditar na bondade natural das pessoas;

3. Tratá-los com misericórdia;

4. Educar o jovem em seu ambiente e com sentido realista da existência.

5. O importante é o homem e não o problema do homem; 

6. Propiciar um ambiente familiar;

7. Educar através dos jogos, atividades didáticas, recreativas, 

artísticas e estimulação da criatividade.

8. Atender à individualidade e direito à diferença;

9. Acolher o jovem como ele é;

10. Preferência pelos mais necessitados.
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HISTÓRICO

A Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores,  fundada 

em 1889, pelo bispo espanhol Frei Luis Amigó e Ferrer, desenvolve seu trabalho pedagógico com crianças, 

adolescentes, jovens e famílias com graves problemas de conduta, e que precisam de uma educação 

diferenciada, constituindo assim um Modelo de Atendimento Pedagógico, denominado Amigoniano em 

homenagem ao seu fundador.

A atividade da Congregação tem compreendido a explanação metódica e sistemática dos princípios, 

legislação, normas, estratégias e procedimentos de intervenção relacionados com a formação da juventude, 

adequando, atualizando e dando respostas às necessidades, contextos e lugares onde a Congregação trabalha, 

visando sempre à compreensão do evoluir dos tempos e as expressões que as novas gerações de jovens 

apresentam.

O Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano na atualidade está implementado em mais de 20 países, 

atuando e afiançando sua experiência nos seguintes campos:

• Atendimento as medidas socioeducativas que a lei preconiza, entre outras experiências de treinamento, 

assessoramento e consultoria.

• Comunidades terapêuticas para o atendimento de dependentes químicos. Programas de proteção e 

prevenção no meio sociofamiliar e comunitário. Instituições de ensino.

• Na Colômbia, 60% dos seus programas contam com a certificação de qualidade ISO 9001 versão 

2001 - 2009.

• Fundação Universitária Luis Amigó na Colômbia. 

No Brasil a Congregação chegou em 1975.

As instituições de atendimento de medidas sócio-educativas assumidas pela Congregação na última 

década são:

• Centro Sócio Educativo Amigoniano (CESAMI) em Brasília – DF. (desde 2003)

• Centro Sócio Educativo Dom Luis Amigó e Ferrer (CSEDLAF) em Belo Horizonte – MG. (2001 – 2006)

• Centro Sócio Educativo Granja das Oliveiras (CIAGO), em Brasília – DF. (2006-2008)

• O CESAMI estabeleceu parceria com a Pastoral Amigoniana de Ação para o desenvolvimento do 

processo de formação continuada.
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   PROJETO
                   PEDAGÓGICO  
                                            TERAPÊUTICO

O Projeto Pedagógico Terapêutico – PPT, construído a partir de métodos educativos 

vivenciados com adolescentes em conflito com a lei, o qual valoriza a presença do educador junto 

ao adolescente, vivenciando e reconhecendo sua problemática, atentos aos fatores de proteção e 

fatores de risco individual, familiar, comunitário, escolar e com seus pares. 

Integralidade / Horizontalidade na Socialização: Dentro das atividades desenvolvidas na jornada 

pedagógica, o CESAMI busca garantir a horizontalidade na socialização, resgatando a importância da 

presença de adultos referências em todas as atividades pedagógicas terapêuticas.

Mediação de Conflitos: É a estratégia que visa favorecer a permanente identificação de situações de conflito 

adotando ações preventivas com vistas a evitar dificuldades no processo de atendimento aos adolescentes. 

Depoimento de um adolescente
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Segurança Educativa: No que diz respeito à segurança, o CESAMI possui um diferencial de 

qualidade, denominado Segurança Educativa, representada na figura do Agente Educador. Esse atua de 

forma preventiva, identificando as situações de risco ou eminência de crise. Trabalha em conjunto com o 

educador, colaborando e incentivando o jovem a participar das atividades e fazendo cumprir o manual de 

convivência e procedimentos institucionais, utilização sempre da ação dialógica e da sensibilização.

Durante o exercício de 2010 ocorreram apenas 46 encaminhamentos de adolescentes para a delegacia da Criança 

e do Adolescente, sendo que o principal motivo se deu por briga / agressão entre adolescentes.
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COMPONENTES DO PROJETO 
PEDAGÓGICO TERAPÊUTICO

INTERVENÇÃO POR NÍVEIS DE CRESCIMENTO

Está pautado em um método progressivo, por níveis que se desenvolvem paulatinamente, 

sustentado por um regime disciplinar e de acompanhamento organizados para atender os 

adolescentes primários e os reincidentes da seguinte forma: 

• Os Primários passam por dois níveis: o acolhimento e a sensibilização;

• Os Reincidentes passam por dois níveis: a sensibilização e o avançado.

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA

É o instrumental que operacionaliza e registra a intervenção feita com os adolescentes e suas 

famílias, oportunizando o estabelecimento de elaboração de hipóteses diagnósticas, que posteriormente se 

confirmarão ou não durante o processo de intervenção com os adolescentes.

Durante o exercício de 2010 foram atendidos 1328 adolescentes, para os quais foram desenvolvidos      

Planos Individuais de Atendimento, em quase toda sua totalidade.
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   ATIVIDADES 
                        PEDAGÓGICAS 
                                                    TERAPÊUTICAS

Jornada Pedagógica: E a organização da rotina de                          

atividades, tendo em conta as diferentes turmas dos adolescentes 

e  aproveitamento de todos os espaços para o desenvolvimento 

das praticas pedagógicas, gerando hábitos e costumes com as 

atividades que normalmente eles deveriam estar executando 

numa vida fora da criminalidade.

Durante o ano 2010 foram desenvolvidas 3650 Jornadas 

Pedagógicas para as diferentes turmas da unidade.

Encontro da Manhã: O encontro da manhã é realizado em cada 

turma pelos educadores, com a articipação dos jovens, dos agentes 

educadores, psicólogo e/ou assistente social. Favorece a livre 

expressão, com o objetivo de criar estratégias para ajudar aqueles 

que por ventura necessitam de um atendimento diferenciado. 

Atendimento Psicossocial: A equipe interdisciplinar é responsável 

pelo acompanhamento do jovem no seu processo socioeducativo, 

bem como a busca pelo envolvimento da família. Toda análise das 

diversas informações das várias áreas de   atendimento,   elaboração 

da hipótese diagnóstica e proposições de encaminhamentos 

compõem o Plano Individual de Atendimento do jovem e o corpo 

dos relatórios encaminhados à Vara da Infância e Juventude. 
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Grupo Terapêutico: Nos grupos terapêuticos, 

o principal agente terapêutico é o grupo e m 

si. Oferece-se ao jovem a oportunidade para 

refletir e auto-analisar-se, enfatizando   fatores 

de proteção e de risco, favorecendo releituras 

de experiências positivas e negativas, com o 

propósito de encontrar alternativas de opções de 

vida enfocando especialmente os aspectos positivos 

e minimizando ou mesmo superando os aspectos negativos. Nesse grupo, busca-se envolver o 

jovem como co-autor das alternativas apresentadas.

Assembléias: É o espaço de encontro coletivo 

para discussões de assuntos relevantes para a 

vida organizacional da comunidade socioeducativa, 

propiciando a participação crítica dos adolescentes na 

elaboração, monitoramento e avaliação das praticas pedagógico 

terapêuticas desenvolvidas na Unidade.

Oficinas Ocupacionais: Busca oferecer aos jovens atendimentos e momentos de aprendizagem, terapêuticos, 

ocupacionais, despertando interesses para as atividades laborais, pois estimula a concentração, a disciplina, 

a criatividade, a auto-estima, a persistência e a superação de dificuldades pessoais. Trabalha ainda para 

potencializar seus fatores de proteção e conscientizá-lo  de seus fatores de risco.

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS NO SETOR DE OFICINAS EM 2010
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Escola: E desenvolvida em parceria com a Secretaria de 

Estado de Educação e visa fundamentalmente garantir o direito 

a educação dos adolescentes favorecendo a sensibilização, 

inserção e reinserção dos jovens na rede formal de ensino.

Atividades Esportivas: Realizada para desenvolver ou ressignificar nos jovens valores importantes para a 

ressocialização, como: companheirismo, paciência, tolerância, respeito ao próximo, auto-estima, persistência, 

capacidade para lidar com normas e regras, respeito à autoridade, além disso, corrobora terapeuticamente para 

amenizar angustias e ansiedade provocadas pela privação da liberdade provisória. 

As atividades esportivas são diárias e fazem parte da jornada pedagógica, realizando-se um total de 

3650 atividades/ano, incluindo olimpíadas, campeonatos, e competições diversas.
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Atividades Culturais: O Projeto Pedagógico Terapêutico garante que no decorrer do ano 

haja atividades e encontros culturais com adolescentes visando o melhor entrosamento e bom 

desempenho entre os mesmos e funcionários. Nesses eventos, os jovens podem manifestar 

suas expressões artísticas por meio de músicas, teatro, danças, exposições de artesanatos, 

enfim, projetos culturais em torno de temas direcionados a cada atividade. 

As atividades desenvolvidas pelos adolescentes têm a participação dos educadores, 

agentes educadores e funcionários administrativos globalizando a participação interdisciplinar de toda 

comunidade socioeducativa. Em alguns desses eventos são convidadas entidades governamentais 

e não governamentais, a fim de divulgar e valorizar os trabalhos. 

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES ANUAIS E SUAS RESPECTIVAS COMISSÕES
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OUTROS SETORES DE ATENDIMENTO

Nutrição: O setor é composto por duas nutricionistas e doze cozinheiros. O cardápio elaborado é dividido em 

seis refeições diárias: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, totalizando, 

aproximadamente, 1.200 refeições/dia.

Jurídico: O setor jurídico é responsável pelo acompanhamento e orientação jurídica aos jovens e aos seus 

responsáveis legais quanto à situação processual dos internos junto às Varas da Infância e da Juventude, 

bem como esclarecimento a estes quanto aos procedimentos a serem adotados quanto às obrigações militares, 

escolares, ou qualquer tipo de dúvida que ocorra durante o tempo de internação provisória.

Ambulatorial: O atendimento ambulatorial contempla consultas internas, consultas externas, exames    internos 

e externos, fornecimento de medicamentos, procedimentos de enfermagem, ortopedia oftalmologia, urologia, etc.
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PROJETOS

Fortalecer Laços Familiares

 A intervenção com famílias é condição inerente ao   processo 

socioeducativo dos adolescentes como diretriz do Projeto 

Pedagógico Terapêutico e para tanto o Projeto Fortalecer 

Laços Familiares foi concebido e estruturado como uma 

das ferramentas que viabilizam o resgate da autoridade dos pais e o fortalecimento dos vínculos 

familiares, oportunizando às famílias o exercício da responsabilidade, a transmissão de valores para o 

desenvolvimento da capacidade moral e cognitiva dos filhos.

Projeto Esperança

Este projeto proporcionará uma experiência piloto de intervenção para os adolescentes que são 

consumidores de CRACK, tendo como referencia o Modelo de Comunidades Terapêuticas da Congregação 

Amigoniana.
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RECURSO HUMANO

A formação continuada dos funcionários é fundamental para a evolução e aperfeiçoamento do 

trabalho desenvolvido, buscando garantir a qualidade, a qualificação e compromisso institucional com o 

adolescente.

O acompanhamento aos funcionários abrange desde o processo de seleção, o acolhimento, a formação 

e capacitação continuada. É valorizado o trabalho interdisciplinar e participativo em cada setor garantindo desta 

forma excelente ambiente institucional. 

Encontro da Manhã dos Servidores: Diariamente, 

antes de iniciar a jornada pedagógica, todos os edu-

cadores e agentes educadores se reúnem ao comando 

dos coordenadores ou representante da Direção com 

o objetivo de se fazer uma leitura geral da Instituição, 

bem como o estado de animo de cada servidor e os casos especiais que requer uma maior atenção. Cria-se es-

tratégia de intervenção individual e grupal para o dia, favorecendo a comunicação, integração e encaminhamentos.
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BALANÇO INSTITUCIONAL

Mais que os dados estatísticos o que maior representatividade tem neste 

relatório são as vivências e as experiências tidas como aparecem nas fotografias, 

ainda que por respeito a privacidade não seja visualizado o rosto dos adolescentes, 

o sorriso deles é uma constante, onde eles mesmos expressam as diferenças de 

serem reconhecidos em suas potencialidades e defeitos, e ainda, em cumprimento 

de medida judicial privativa de liberdade provisório, experimentam e sentem algo 

diferente no CESAMI, como aparece no seguinte depoimento. 

Depoimento de um adolescente
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DADOS ESTATÍSTICOS

QUADRO 1. PERFIL DO ADOLESCENTE INTERNADO PROVISORIAMENTE

QUADRO 2. QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS NOS ANOS DE 2004-2010.
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QUADRO 3. QUANTITATIVO INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS E TERAPÊUTICAS

QUADRO 4. ATENDIMENTO AMBULATORIAL

QUADRO 5. QUANTITATIVO DE INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS
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CENTRO SOCIOEDUCATIVO AMIGONIANO / CAJE II / CESAMI
SDS ED. VENÂNCIO VI BLOCO O SALA 319 / CEP: 70.393-905

CONTATO: (61) 3321-6452
E-MAIL: PAAS.BSB@HOTMAIL.COM


