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1. INTRODUÇÃO 

 

Dar a conhecer e validar uma experiência de trabalho exige constância e dedicação, 

porém, e especialmente, compromisso com aquilo que se acredita, dessa forma, não 

somente se pode transmitir um conhecimento, se pode formar uma equipe de 

trabalho capaz de desenvolver inclusive, aquilo que pode parecer impossível. 

É possível abordar e intervir com sucesso a complexa problemática individual, 

familiar, social e governamental que representa o atendimento de adolescentes em 

conflito com a lei, ou que se encontram em situação de risco e vulneração por 

problemáticas de consumo de substâncias psicoativas “crack”, criminalidade, entre 

outras?. 

É possível formar e treinar uma equipe de trabalho que desenvolva o trabalho de 

atendimento a esta população com compromisso, qualidade, quebrando os 

paradigmas do medo, violência, rejeição e indiferença, e abordando com 

profissionalismo as diferentes problemáticas que este tipo de atendimento 

representa?.  

É possível estabelecer um compromisso e parceira com o Governo e o Terceiro 

Setor, representado por entidades com experiência e que podem aportar e dar 

respostas em todos os níveis à complexidade da problemática, obtendo e 

disponibilizando os recursos que esta empreitada requer?. 

Responder estas perguntas serve como ponto de partida e interesse principal deste 

artigo, dar a conhecer e validar a experiência pessoal, de toda uma equipe de 

trabalho e institucional das entidades para as quais eu trabalho, Pastoral 

Amigoniana de Ação Social –PAAS-1 e Congregação dos Religiosos Terciários 

Capuchinhos Província de São José2 e que vêm desenvolvendo um processo de 

capacitação e formação de profissionais e funcionários na área do atendimento à 

adolescentes em situação de conflito com a lei em vários Estados do Brasil 

acontecida nos períodos de 2001, novembro do 2003 ao 2006 e o período de 2010 

ao 2011.  

                                                           
1
 www.paasbrasil.com , Site da Pastoral Amigoniana de Ação Social - PAAS. 

2
 http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/, Site da Congregação dos Religiosos Terciários 

Capuchinhos Província de São José. 

http://www.paasbrasil.com/
http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/
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Esta experiência de trabalho se desenvolve dentro do contexto de ter participado na 

construção e implementação do Projeto Político Pedagógico Institucional das 

Unidades de Atendimento a Adolescentes em conflito com a lei na medida privativa 

da liberdade provisório e medida socioeducativa de internação contempladas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA3 – do Centro Socioeducativo 

Amigoniano – CESAMI4 ou nomeado pelo governo Centro de Atendimento Juvenil 

Especializado II do Distrito Federal – CAJE II / DF, Centro de Integração de 

Adolescentes Granja das Oliveiras – CIAGO, Unidade de Internação que foi 

assumida pela Congregação no ano 2006 ao 2008, Unidades de Internação e 

Internação Provisória dos Municípios do Sul de Espírito Santo, Centro Sócio 

Educativo Dom Luis Amigó e Ferrer, Belo Horizonte / Minas Gerais, Assessoria e 

Consultoria as entidades do governo responsáveis pelas medidas socioeducativas 

dos Estados do Pará, Espírito Santo, Piauí, Mato Grosso do Sul, Roraima, São Luis 

de Maranhão, fundamentadas e sustentadas no Modelo Pedagógico Terapêutico 

Amigoniano, modelo que está implementado em mais de 20 países e com mais de 

120 anos de historia, trabalhando não somente com população em conflito com a lei, 

mas também, com população em situação de risco e vulneração, colégios, 

comunidades terapêuticas e uma Fundação Universitária na Colômbia5 e que no 

Brasil é representado pela PAAS e Congregação dos Religiosos Terciários 

Capuchinhos. 

A resposta as três perguntas iniciais é sim, sim é possível conseguir e fazer 

atendimento e recuperação de adolescentes em situação de conflito com a lei ou 

com problemáticas de consumo de crack ou em vulneração ou situações de risco. É 

possível sim formar equipes de trabalho que não possuíam experiência e 

conseguiram obter um alto grau de comprometimento e preocupação pela formação 

permanente em estratégias de intervenção a abordagem de situaçoes e finalmente, 

sim é possível estabelecer parcerias com o Estado quando a qualidade e 

compromisso são a prova visível que se quer dar resposta aos objetivos do Estado 

de aportar e trabalhar de forma conjunta para obter resultados às problemáticas 

sociais. 

                                                           
3
 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA  Lei 8069 de 13 de julho de 1990 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm  
4
 http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2011/01/relatc3b3rio-insitucional-2010.pdf , Relatório de 

Apresentação dos 7 anos de atividades do CESAMI. 
5
 http://www.funlam.edu.co/ , Site Fundação Universitária Luis Amigó, Colômbia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2011/01/relatc3b3rio-insitucional-2010.pdf
http://www.funlam.edu.co/
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Dado o caráter científico que todo artigo deve ter para validar a experiência e 

conhecimento específico, que o sustente e argumente, posso dizer que as 

conclusões deste artigo seguem o método cientifico da pesquisa social, sendo que o 

objeto desta pesquisa é dar resposta a um grupo social6. Optei pela metodologia de 

Investigação Ação Participativa - IAP, argumentado por autores tais quais: J. BOSCO 

P, La IA como práctica social, Dimensión Educativa, Revista Aportes No 20, 2000, pgs 66-72, FALS 

BORDA Orlando, La Investigación, Obra de los trabajadores, Dimensión Educativa, Revista Aportes 

No 20, 2000, pgs 11, 54-72 e BRIONES Guillermo, La Investigación Social y Educativa, 3ª Edición, 

Convenio Andrés Bello, 1995, Colombia., devido ao fato de ter participado na construção 

desta pesquisa, sendo ator e participe da mesma de forma ativa.  

A IAP valida o processo do conhecimento a partir da sistematização de experiências, 

a reflexão e comunicação das mesmas como parte fundamental para obtenção do 

conhecimento como é expressado por ARCILA ROJAS Adriana Patricia, “Guía de Estudio y 

Trabajo Investigación y Práctica”, Bloque Temático, “La Objetivación de la Sistematización”, Medellín 

–Colombia, Fundación Universitaria Luis Amigó, 1998, pg 13. 

Validando o tema deste artigo de FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, considerando 

profissionais toda a equipe de trabalho que abrange diretivas, equipe psicossocial, 

educadores, agentes, técnicos profissionalizantes, saúde, serviços gerais, cozinha, 

etc., delimito assim minha pesquisa, focalizando um ponto de partida que me 

permita responder as três perguntas iniciais da introdução, a partir da forma como foi 

construída, sistematizada esta experiência, relatando como aconteceu e se 

desenvolveu o processo de construção, implementação e execução do Projeto de 

Capacitação de Funcionários que trabalhariam com este tipo de população, a 

necessidade de escrever e implementar os diferentes Projetos Políticos 

Pedagógicos Institucionais, fundamentados em um Modelo Pedagógico e 

Intervenção que não era conhecido no Brasil e que exigiu um trabalho inicial de 

tradução dos textos e validação dos mesmos, ao mesmo tempo que era 

implementado o Projeto de Formação dos profissionais. 

Este artigo recolhe os elementos principais sistematizados e relata a experiência do 

pesquisador que participa do processo da pesquisa e vai desenvolver os seguintes 

eixos temáticos. 

                                                           
6
 SPINDOLA Marcos Prof. MD.Sc., pós Doc, Md; Metodologia do Trabalho de Pesquisa, Slides de 

aula, Pós Graduação Especialização em Gestão de Projetos com foco PMI, Setembro de 2011, 
Brasília / DF, sem publicar, slide 55. 
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1. Uma necessidade, uma problemática, uma resposta 

2. Assumindo desafios 

3. Quebrando Paradigmas  

4. Um novo Modelo Pedagógico Terapêutico de Intervenção 

5. Proposta de Formação e Capacitação 

6. Aceitando o novo: Conciliando teorias, experiências e expectativas 

7. Construindo Identidade Institucional 

8. Elementos do Projeto Político Pedagógico Institucional 

9. Argumentando um Modelo Pedagógico Terapêutico de Intervenção. 

10. Acompanhar e sistematizar experiências. 

11. Garantindo a Capacitação Continuada. 

No processo de continuidade de pesquisa ficam muitas tarefas a fazer como são: 

 Processo de avaliação dos profissionais no Modelo Pedagógico Terapêutico, 

 Processo de acompanhamento aos profissionais na consecução das metas de 

operacionalização do Projeto Político Pedagógico Institucional,  

 Processo de acompanhamento e seguimento aos adolescentes em situação de 

conflito com a lei, consumidores de substâncias psicoativas e em situação de 

risco e vulneração e resultados obtidos,  

 Comunicação de experiências e validação de toda a proposta nos âmbitos de 

conhecimento, de governo e com todas as entidades e órgãos que trabalham 

com este tipo de população,  

 Estabelecer parceria com centros universitários para estabelecer cursos de 

qualificação aos profissionais nesta área de conhecimento  

 Validar a proposta do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, evitando 

assim plágios como já tem acontecido.  

 E finalmente, como se fez na Colômbia iniciar o processo de certificação da 

qualidade ISO dos processos de atendimento e que possam ser implementados 

ou servir de referencia no país para o atendimento deste tipo população. 
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2. UMA NECESSIDADE, UMA PROBLEMÁTICA, UMA 

RESPOSTA 

2.1. Uma necessidade 

Recapitulando na historia, podemos resumir que a problemática do adolescente em 

conflito com a lei não é nova no Brasil, somando também a realidade que o 

adolescente em conflito com a lei o abrangem problemáticas associadas, como são 

o consumo de substancias psicoativas, por exemplo o crack, como a droga de maior 

atualidade e repercussão na mídia, adolescentes expostos a todo tipo de situação 

de risco e sujeitos em condições de vulneração dos seus direitos pelas condições 

nas que se encontram e que em grande medida justificam suas ações, sem que por 

isso sejam elas validas ou aceitas.  

Esta definição do sujeito de atenção social, um adolescente quem, nas suas 

condições e por múltiplas e complexas situações, se encontra em situação de 

conflito, precisa de um atendimento especial, precisa de um olhar mais assertivo que 

aborde a realidade complexa na que se encontra, e que precisa de profissionais 

formados e com capacidade para enfrentar realidades, até muitas vezes cruéis e 

sensacionalistas como aparecem muitas vezes nos jornais.  

Indo alem disso, esta população representa a complexidade da problemática 

estrutural de toda sociedade com grandes necessidades e falências em fatores 

como pobreza, falta de educação e condições adversas, que sabemos não se 

resolvem de um dia outro e ainda com as melhores leis, não conseguimos atender o 

caos que surge da mesma sociedade e condições próprias da humanidade até não 

possuir uma visão integral e sistêmica do mesmo. 

 

2.2. Uma problemática 

Quando não foi possível prevenir ou evitar cair no fundo do pântano, de uma 

população que esta começando a viver e já esta gerando um maior desequilíbrio 

social, que nem na família, nem na escola, nem na sociedade conseguiram dar 

resposta, nos obrigam a reconhecer que devemos atender as conseqüências, que 

neste caso o definimos como adolescente em situação de conflito. No passado fica 

as antigas Febem que atendiam os adolescentes, e ampliando o foco, crianças, e 

jovens em situação de conflito, abandonados, problemáticos, que longe de resolver 
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estas instituições viraram escolas do crime dando aumento da problemática. Todo 

isso obrigou a pensar em políticas e ações que, além de atender a problemática 

surgida, garantam que a bola de neve não cresça mais até cair em um caos 

realmente insustentável.  

Avançando nas respostas a anterior problemática descrita, fica a necessidade do o 

que fazer. O Brasil avançou na sua legislação, tendo como pontos notáveis e de 

referencia mundial o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA- e o Conselho 

Nacional Dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda -7. Foram definidas 

as diretrizes, o caminho estava traçado, porém, como diz o ditado popular, faltava 

“por mão na massa”. Quero adiantar outros exemplos da legislação Brasileira entre 

elas a Lei Orgânica de Assistência Social, - LOAS8, Sistemas de Garantia de 

Direitos, como Sistema Nacional do Atendimento Sócio Educativo, - SINASE9-, mais 

atuais e mostram a evolução do conceito do atendimento e que vêm sendo uma 

resposta política a problemática social. 

 

2.3. Uma resposta 

Porém, perguntas como quem vai fazer e como fazer cumprir a lei, surgiram e se 

convertem, voltando a linguagem popular, no “bicho papão”, porque ainda são 

evidentes as problemáticas e poucas as respostas. Mas para ser justos, e dar 

reconhecimento e mérito a realidade, na medida que aparecem as problemáticas 

vão surgindo as respostas e, como em ato de fé, soluções foram aparecendo de 

forma providencial. Lembrando que estou desenvolvendo este artigo no relato e 

validação das experiências e encaminhando meu relato aos eixos temáticos, quero 

referenciar um livro publicado pelo Instituto Latino Americano das Nações Unidas 

para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente - ILANUD10, contem todo um 

estúdio da realidade do atendimento e respostas concretas, e me adiantando ao 

relato, o ILANUD, fez uma publicação, na qual referencia o Modelo Pedagógico 

Terapêutico Amigoniano como uma das experiências válidas de atendimento, no 

                                                           
7
 CONANDA http://pndh3.com.br/geral/conanda-conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-

adolescente/  
8
 Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8742.htm  
9
 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/sinase/Sinase.pdf  
10

 ILANUD http://www.ilanud.org.br/  

http://pndh3.com.br/geral/conanda-conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/
http://pndh3.com.br/geral/conanda-conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8742.htm
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/sinase/Sinase.pdf
http://www.ilanud.org.br/
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livro Justiça, Adolescente e Ato Infracional11, que vai ampliar muito mais a resposta 

que sim é possível estabelecer parcerias com Estado, desenvolvendo um marco 

referencial e comparativo com outras experiências de trabalho e aporte da Modelo 

Pedagógico Amigoniano na construção das diretrizes do atendimento socioeducativo 

no Brasil definida no texto como experiência positiva. 

Validando esta experiência, quero referenciar dois testemunhos, nos quais o 

Governo estava justamente com a preocupação de como atender esta população e 

que estão no texto Atendimento a Adolescentes em conflito com a Lei na medida de 

Internação a partir do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, do ano 2006 e 

que sistematiza experiência do Centro Sócio Educativo Dom Luis Amigó e Ferrer, 

Belo Horizonte Minas Gerais, publicado em blog12 2009, e que recolhe o testemunho 

do Desembargador do Tribunal Tarcísio Martins Costa de Belo Horizonte, quem fez 

a honra de escrever a apresentação deste texto, construído justamente para servir 

de marco referencial teórico de todo o processo de formação dos profissionais e 

equipe de trabalho: 

As questões atinentes à criminalidade, é preciso reconhecer, padecem, em 

geral, de uma grande dificuldade de compreensão, especialmente quando 

se referem ao adolescente, esse ilustre desconhecido. 

Na verdade, a “problemática do infrator”, agravada por uma política 

historicamente concentradora de rendas em nosso País, tem sido tratada 

com um certo grau de superficialidade e uma exagerada dose de 

emocionalismo. Tudo isso alimentado por uma interminável retórica, onde 

pontificam, desde o discurso eleitoreiro, às abstrações vazias desprovidas 

de experiência, a apontar “soluções” miraculosas e irracionais, injustas, 

sobretudo. 

Militante empedernido da Vara da Infância e da Juventude de Belo 

Horizonte, por mais de dez anos, pude constatar a debilidade dos 

programas de atenção aos jovens infratores, sem qualquer correspondência 

com uma política interinstitucional coerente com as necessidades sociais 

(..). 

Tarcísio Martins Costa / 2006 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

                                                           
11

 Livro Justiça, Adolescente e Ato Infracional, pg 573,2006, 
http://www.ilanud.org.br/biblioteca/livros/justica,-adolescente-e-ato-infracional/  
http://www.ilanud.org.br/pdf/book_just_adol_ato_infrac.pdf  
12

 PÁEZ Chingal Elkin, Atendimento a adolescente em conflito com a lei na medida de internação a 
partir do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, Belo Horizonte / Minas Gerais 
http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2009/02/projeto-politico-pedagogico-amigoniano.pdf . Pg 9 

http://www.ilanud.org.br/biblioteca/livros/justica,-adolescente-e-ato-infracional/
http://www.ilanud.org.br/pdf/book_just_adol_ato_infrac.pdf
http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2009/02/projeto-politico-pedagogico-amigoniano.pdf
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Outro testemunho da necessidade é tomado texto Modelo Pedagógico Amigoniano – 

Projeto Político Pedagógico Institucional – Aspectos Teóricos e Práticos – CESAMI -

Brasília, 2010, não publicado, e que repousa na sede da Pastoral Amigoniana de 

Ação Social e no Centro Socioeducativo Amigoniano – CESAMI – Brasília, e que 

contextualiza e resume a realidade das unidades de atendimento de Brasília:   

O Distrito Federal, em 2003, possuía apenas um único centro de internação, 

CAJE I, que executava diferentes tipos de atendimento: privação de 

liberdade provisória, internação sanção e medida socioeducativa de 

privação de liberdade. Além disso, com uma capacidade para 182 

adolescentes, apresentava uma superlotação, a qual gerava um ambiente 

tenso e conflituoso, provocando rebeliões. 

 

Os Gestores do Governo na ocasião buscavam mudança da intervenção 

socioeducativa, mediante a implantação de uma nova proposta pedagógica. 

Para essa mudança reuniões técnicas foram realizadas com a Secretaria de 

Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente da SEDH/PR, 

representada pelo então Secretário Nilmário Miranda e da Subsecretária 

Denise Paiva e seu Assessor Paulo Marques os quais indicaram a 

Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora 

das Dores – AMIGONIANOS, motivados pela experiência que este grupo de 

religiosos acumulou em atender jovens em conflito com a lei desde 1889 na 

Espanha e que se estendeu por diversos outros países, sendo que na 

atualidade está presente em 20 países. Também foi importante nesta 

decisão o sucesso da parceria com a Secretaria de Estado de Justiça de 

Minas Gerais. 

Historia do CESAMI
13

 

 

Fechando este capitulo se pode responder que, o Estado Brasileiro desenvolve leis 

que garantem o atendimento ao adolescente em conflito com a Lei a partir do foco 

do respeito dos Direitos Humanos e teve uma atitude positiva quando, reconhecendo 

a necessidade, procurou o apoio para atualizar suas lei e garantir o atendimento 

fundamento em uma proposta de atendimento pedagógica. 

  

                                                           
13

 PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, CESAMI – Projeto Político 
Pedagógico Amigoniano, Aspectos Teóricos e Práticos, 2010, Brasília, pg 41, Sem Publicar. Texto 
que repousa na sede da Pastoral Amigoniana de Ação Social e no CESAMI. 
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3. ASSUMINDO DESAFIOS - QUEBRANDO PARADIGMAS  

3.1. Assumindo os desafios em parceria com o Estado 

A historia de como foi assumido o desafio de implementar uma nova proposta de 

intervenção que encaixava perfeitamente com o interesse do governo, quem, 

contava com a legislação e o interesse de atender a necessidade e problemática 

crescente da adolescência em conflito com a lei, porém não tinha pessoal 

preparado, nem um projeto ou proposta de atendimento até antes do ano 2006, tem 

dois momentos chaves, como foram, a fundação do Centro Socioeducativo Dom 

Luis Amigó e Ferrer no ano de 2001 em Belo Horizonte / Minas Gerais, onde se deu 

parceira da Congregação do Religiosos Terciários Capuchinhos com uma entidade 

filantrópica Associação Humana Divina Humana Providência da Sociedade São 

Vicente de Paulo e a Secretaria de Estado da Defesa Social de Minas Gerais 

através da Superintendência de Atendimento as Medidas Sócio-educativas – 

SAMESE, conseguiram estabelecer uma parceria para o atendimento das medidas 

socioeducativas da Região Metropolitana de Belo Horizonte14. 

Se quebrou o paradigma de pensar que não é possível obter recursos privados e do 

governo para atender a complexidade problemática. O paradigma de pensar em 

essa parceria como algo impossível, vira mito quando existe real capacidade do 

Estado e comprometimento validando o trabalho de entidades com capacidade 

técnica para assumir suas responsabilidades, exercendo controle, proporcionando 

recursos e confiando e acreditando nos parceiros do Terceiro Setor uma excelente 

oportunidade para assumir, aprender e trabalhar conjuntamente. A problemas 

complexos, respostas integrais e isso mesmo estava oferecendo o Modelo 

Pedagógico Terapêutico Amigoniano, com sua ampla experiência em 20 países e 

uma historia de mais de um século de trabalho com essa missão específica de 

atender o adolescente em conflito com a lei, consumidor de substancias psicoativas 

em situação de risco e vulneração.  

Para assumir este Centro Socioeducativo de Internação, o desenho arquitetônico 

tomou como base modelos dos centros socioeducativos da Colômbia, foi construída 

a primeira proposta de capacitação por parte do padre Manuel Antonio Parra 

                                                           
14

 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Atendimento a Adolescentes em conflito com a lei, pg 21. 
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Delgadillo15, indicado pela Congregação para ser primeiro diretor do Centro, 

trazendo da Colômbia a proposta de Atendimento Amigoniano, em homenagem a 

Luis Amigó e Ferrer fundador da Congregação dos Religiosos Terciários 

Capuchinos. Os professores e palestrantes do primeiro curso, que teve uma duração 

de 45 dias, em sua maioria professores universitários da Fundação Universitaria Luis 

Amigó – Colômbia, religiosos da congregação, e diretores das unidades da 

Colômbia.  

O desafio de formar essa nova equipe contemplava o desconhecido, a falta de 

experiência dos profissionais, o desconhecimento da realidade do adolescente em 

conflito com a lei do Brasil, a diferença de línguas e culturas, uma estrutura muito 

aberta e que não comportava a segurança que o adolescente infrator da lei estava 

acostumado, em fim um sem número de desafios e paradigmas a serem assumidos 

e quebrados, incluindo também o medo, os métodos de violência que eram 

utilizados para garantir a segurança e também, por parte da Congregação aprender 

e se adaptar a realidade que todo começo traz dificuldades e não se podia ter  

Unidades como na Colômbia onde a tranqüilidade do projeto garantia trabalhar com 

turmas grandes de adolescente sem contar com segurança alguma e somente 

acompanhados pelo educador. Realidade que no Brasil ainda não é imaginável, mas 

que se esta conseguindo justamente quebrar esse paradigma. 

Passaram três anos, de aprendizagem de frustrações e satisfações em assumir esse 

novo Centro, porém, toda a equipe de trabalho ganhando muita experiência nesta 

nova proposta e contando já nesta vez com profissionais brasileiros que foram 

fazendo escola no Centro Socioeducativo Dom Luis Amigó e Ferrer - CSEDLAF - e 

que já estariam em condições de assumir novos desafios, os quais no demoram em 

chegar. 

Justamente no ano 2003 o Governo do Distrito Federal estava procurando alguma 

entidade que pudera atender o novo Centro de Atendimento Juvenil Especializado, 

CAJE II, que aliviaria as problemáticas, que ainda hoje no 2011 são percebidas no 

CAJE I, como aparece ainda na mídia. A proposta Pedagógica Amigoniana encaixou 

perfeitamente para o governo, mas representou todo um desafio, como descrevo a 

continuação da historia do CESAMI, da qual eu fui participe para trabalhar com o 

Padre Manuel Parra e aprender assim da sua muita experiência, e dando como meu 
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 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Atendimento a Adolescentes em conflito com a lei, pg 21. 
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aporte o processo de organizar e estruturar o projeto de capacitação que já existia á 

equipe de funcionários e que deu posterior origem aos textos que sistematizam o 

Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano nos dois texto escritos do ano 2006 e 

agora do 201016. 

O primeiro desafio do CESAMI foi assumido através do conceito de Gestão 

Compartilhada17, que favoreceu a identificação das funções claras do estado e as 

funções partilhadas com a Congregação para assumir o centro com sua proposta de 

intervenção.  

Posteriormente se tinha que quebrar o paradigma de fazer um atendimento atrás 

das grades, literalmente falando, e faço ênfase neste aspecto pelo fato que nos 

países que funciona a Pedagogia Amigoniana são espaços mais abertos e 

humanos. E formar a nova equipe de trabalho enfrentar esta realidade de construção 

que inclusive estava contraria ao estabelecido no ECA. 

A proposta dos Amigonianos foi apresentada em 2003 para os Gestores do 

Distrito Federal, para a SEDH/PR, para a Vara da Infância e Juventude e 

para Ministério Público de Defesa das Crianças e Adolescentes. Após 

discussão e analise verificaram que a proposta amigoniana descortinava a 

possibilidade de humanizar o atendimento socioeducativo. 

 

O espaço, então disponibilizado para a implantação de um novo centro 

CAJE II, fora concebido para ser um ambiente prisional com características 

inerentes a um estabelecimento destinado a adultos, assim somente uma 

proposta pedagógica diferenciada seria capaz de humanizar aquela 

estrutura física que não era orientada para um projeto pedagógico, não era 

estruturada para o atendimento adequado à execução do projeto 

pedagógico terapêutico e para a garantia dos direitos fundamentais dos 

adolescentes. 

 

A Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora 

das Dores – AMIGONIANOS, após reuniões com representantes da 

SDH/PR, com representantes da Vara da Infância e Juventude e do 

Ministério Público do Distrito Federal estabeleceu reuniões com os Gestores 

do Governo para estabelecer a parceria e o convênio, com o objetivo de 

implantar o Centro Socioeducativo Amigoniano –CESAMI para atender 

adolescentes em conflito com a lei do sexo masculino, cumprindo assim 

                                                           
16

 Ibid. PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, CESAMI, pgs 41-43. 
17

 Ibid. PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, CESAMI, pgs 28 – 33. 
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medida judicial de internação provisória pelo prazo máximo de quarenta e 

cinco dias, sendo eles encaminhados pelas Varas I e II da Infância e 

Juventude do Distrito Federal  

 

Diante da concepção prisional da estrutura física disponibilizada e da 

impossibilidade de fazer alterações na mesma, o representante da 

congregação Padre Manuel de Antonio Parra Degaldillo, que viria a ser o 

Diretor do Cesami, solicitou algumas adequações inerentes a uma unidade 

para adolescentes em medida socioeducativa de privação de liberdade 

provisória, de maneira a torná-la o mais humanamente aceitável e 

compatível com as ansiedades e expectativas para a formação dos 

adolescentes, ou seja, possibilitar ressocialização.  

 

Foram solicitadas obras complementares e as adequações foram atendidas, 

tais como: construção de uma cozinha e refeitório, alambrado circundante à 

base física e implantação de gramado para abertura de um espaço para 

esporte e construção de rede de iluminação externa e alguns ajustes 

internos da base física. Todas as adequações solicitadas tinham como fim 

garantir um atendimento digno, uma vez que o que importa é o homem e 

não o problema do homem; garantir acolhimento por meio de uma ambiente 

familiar; possibilitar estratégias para sensibilizar os jovens com jogos, 

atividades didáticas, recreativas e artísticas; garantir o atendimento da 

individualidade de cada jovem.   Como exemplo das adequações, o 

refeitório transformou-se de um simples espaço onde se serve refeições em 

comum para um espaço de convivência e diálogo, de interação e encontro 

de todo o CESAMI.  Os jovens passaram nos momentos de refeições a 

perceber que estavam situados na comunidade amigoniana, sensibilizados 

pelo sentimento de pertença e para o bem estar. 

 

Nos anos de 2005 e 2006, os dois Centros Socioeducativos de Belo Horizonte e do 

Distrito Federal chegaram a ser referencia nacional no atendimento das medidas 

socioeducativas, e em parceria com Secretaria Especial dos Direitos Humanos e 

agora com Pastoral Amigoniana de Ação Social, se desenvolveram capacitações em 

vários estados do país, na formação de funcionários que trabalham nas Medidas 

Socioeducativas, e oferecer a capacitação técnica para a construção dos Projetos 

Políticos Pedagógicos Institucionais. 

As capacitações se realizaram nos Estados do Pará, Espírito Santo, Mato Grosso do 

Sul, Piauí, Roraima, São Luis de Maranhão. E visitas de representantes de vários 
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estados do país, como São Paulo, Tocantins, Bahia. Foram anos importantes na 

consolidação do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, que deram grandes 

frutos como ser referencia para o nascimento do SINASE, e o Estado de Espírito 

Santo, que a través do Instituto de Atendimento Socieducativo de Espírito IASES18, 

avançou mais que os outros estados construindo toda a proposta de atendimento 

fundamentada no Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano e que na atualidade, 

em parceria com o Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos 

–ICISEC19-, uma Organização Social – OS-, através da qual a Pastoral Amigoniana 

de Ação Social estabelece um termo de parceria para implementar e executar o 

Modelo Pedagógico Amigoniano junto com o Estado, nas Unidades de Internação 

Provisória e Internação da Região Sul de ES, no município de Cachoeiro de 

Itapemirim, em maio de 2011. 

Todo este trabalho demonstra que sim é possível trabalhar com recursos do estado 

na medida que se tenha respostas claras aos problemas sociais. De igual forma 

antes de entrar a formar qualquer equipe de trabalho, no Modelo Pedagógico 

Terapêutico Amigoniano se estabelece que para garantir o atendimento a 

adolescentes em conflito com a lei se deve contar com os recursos e oferecer 

aportes a legislação, como historicamente no longo dos mais de 120 anos de historia 

tem feito o Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. 

 

3.2. Um novo Modelo Pedagógico Terapêutico de Intervenção 

No ano de 2003 quando cheguei ao Brasil para participar da fundação do CESAMI, 

percebi que no existia praticamente nada escrito em português da proposta 

pedagógica amigoniana, e dada a responsabilidade que tinhamos de formar a nova 

equipe de trabalho, comecei a tarefa de sistematização e elaboração do texto 

denominado como Atendimento a Adolescentes em conflito com lei na medida de 

Internação a partir do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, traduzindo 

textos e desenhando a estrutura do texto, que demorou 2 anos em ser elaborado, 

concluindo no final do ano 2005 e revisado no ano 2006, e por iniciativa pessoal 

publicado em blog no ano 2009. No ano de 2010 voltando ao Brasil, atualizei o texto 

relatando e sistematizando a experiência do CESAMI, já com 7 anos de historia e 

                                                           
18

 http://www.iases.es.gov.br/  
19

 www.icisec.org/  

http://www.iases.es.gov.br/
http://www.icisec.org/
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recolhendo todo o trabalho da equipe profissional, altamente qualificada em uma 

unidade que mostra com sucesso garantido o atendimento aos adolescentes em 

conflito com a lei, em medida provisória, e que no breve tempo de 45 dias consegue 

sua sensibilização, abordagem da complexidade problemática, e situação de 

consumo de drogas ilícitas. 

Contextualizando um pouco estes textos recolhem a origem da Pedagogia 

Amigoniana, o sentido do pedagógico, referentes teóricos e epistemológicos da 

pedagogia Amigoniana e do processo de intervenção, elementos a ter em conta do 

projeto pedagógico político institucional, a proposta metodológica de intervenção, 

formatos e elementos práticos utilizados, como aparece aqui no sumario do mesmo. 

Tabela 1. Sumario texto Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, CESAMI – Projeto Político 

Pedagógico Amigoniano, Aspectos Teóricos e Práticos, 2010, Brasília, Sem Publicar. Texto que 

repousa na sede da Pastoral Amigoniana de Ação Social e no CESAMI. 
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O sumario do primeiro texto elaborado Atendimento a Adolescente em conflito com a 

lei do ano 2006 se encontra no blog  http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2009/02/projeto-

politico-pedagogico-amigoniano.pdf . 

Quero fazer ênfase que meu papel como pesquisador, foi justamente o de elaborar o 

texto dentro de um processo de sistematização e validação da experiência da 

Pedagogia Amigoniana, reconhecendo o esforço e o trabalho do dia a dia da equipe 

profissional que trabalha nas Centros Socioeducativos, o resultado das reflexões, 

das intervenções e a dinâmica que o ser humano requer. Junto com isso a 

referencia teórica da Congregação aparece na bibliografia que na maior parte foi 

traduzida por encontrar-se originalmente os textos em espanhol, e os aportes da 

formação continuada, que me ajudaram a estruturar todo a proposta de conteúdo do 

texto.     

 

3.2.1. Contexto Histórico e sentido do Modelo Pedagógico 

Terapêutico Amigoniano20 

O Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano no Brasil é desenvolvido pela PAAS, 

e pela Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos. Para a 

contextualização histórica e sentido vou tomar como relato o escrito pessoal que fiz 

como introdução dos documentos que eu elaborei para o CESAMI, no ano de 2010: 

O Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano recolhe toda a experiência da Congregação dos 

Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, a qual, desde sua fundação, tem 

desenvolvido seu trabalho pedagógico com um grupo bem diferenciado de pessoas: crianças, 

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

diferenciada. 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
21

, 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. A Congregação procura apresentar 

renovadas alternativas de intervenção que garantam a efetividade na aplicação dos seus projetos 

pedagógicos em seus diferentes Centros Socioeducativos do Mundo. 

Desde sua fundação em 1889 e propriamente em 1890 quando assume sob sua direção o primeiro 

Centro de “Reeducação” para adolescentes na Espanha, a Congregação tem desenvolvido sua 

                                                           
20

 Ibid. PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano, CESAMI, pgs 9-13. 
21

 MANUAL PEDAGÓGICO AMIGONIANO, dos Religiosos Terciários Capuchinhos, Editorial Surgam, 
Godella (Valencia – Espanha) 1985, pg 13. 

http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2009/02/projeto-politico-pedagogico-amigoniano.pdf
http://elkinpaezch.files.wordpress.com/2009/02/projeto-politico-pedagogico-amigoniano.pdf
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missão específica na experiência e prática diária, levando em conta as contribuições das diversas 

ciências humanas e pedagógicas
22

, e re-interpretando conceitos que orientam a sua missão. Toda a 

experiência favoreceu a constituição de um modelo pedagógico para o atendimento específico de 

adolescentes em conflito com a lei, o qual a Congregação denominou como Modelo Pedagógico 

Amigoniano e que no Brasil se desenvolve na atualidade no Centro Sócio Educativo Amigoniano 

(CESAMI) Brasília D.F, e nas Unidades de Internação Provisório e Internação da Região Sul de 

Espírito Santo. 

O Projeto Político Pedagógico Institucional Amigoniano é o resultado do desenvolvimento de métodos 

educativos vivenciados na experiência com adolescentes em conflito com a sociedade. Esse modelo 

valoriza a presença do educador junto ao adolescente, vivenciando e recolhendo os frutos individuais 

e sociais obtidos a partir da valorização de nossos alunos como pessoas. Esta metodologia tem sido 

sistematizada pela Congregação através de diversas publicações e manuais pedagógicos, que 

recolhem as diversas experiências de aplicação nos diversos países nos quais se encontra. Conta 

também com os trabalhos acadêmicos da Universidade Luis Amigó e Centro de Formação CENFOR 

na Colômbia e Escolas Profissionalizantes Luis Amigó EPLA, para Espanha e Europa. 

A principal e ultima publicação da Congregação do ano 2010 denominada Aproximação aos 

Referentes Teóricos e Conceituais que fundamentam a Proposta Pedagógica Amigoniana
23

, recolhem 

e sintetizam o evoluir da Pedagogia Amigoniana e em sua intencionalidade de qualificar seus 

processos em visão e implantação do sistema de gestão de qualidade, garantindo ainda mais um 

efetivo acompanhamento ao processo de atendimento aos seus usuários. É necessário ter presente 

que este texto é uma guia que oferece as orientações básicas a todos os interessados em buscar, 

procurar ou consultar as fontes bibliográficas, a informação e o conhecimento requerido no campo do 

trabalho apostólico dos Amigonianos, o qual é cada dia mais atual, pertinente e necessário devido 

aos requerimentos e necessidades da época na qual estamos vivendo. Daí que a proposta 

Amigoniana se nutra constantemente dos múltiples aportes que a fazem pertinente, pois consegue se 

ajustar aos requerimentos que lhe são pedidos, dada sua flexibilidade e abertura. 

A Congregação tem desenvolvido suas atividades no continente americano por mais de 80 anos, 

conseguindo com sucesso que as crianças, adolescentes e jovens em dificuldade e/ou infratores da 

Lei possam conceber um projeto de vida, garantindo seus direitos e eles por sua vez aprendam a 

assumir responsavelmente e com critério seus deveres e obrigações que adquirem para sua vida 

social, para consigo mesmos e com seus congêneres. 

Igualmente é fundamental reconhecer que em cada um dos três países Brasil, Colômbia e Equador, 

onde se faz presente a Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos através da Província de 

São José, tem em conta sua legislação respectiva e as implicações que tem de ser signatários de 

Tratados e Acordos Internacionais, para as questões de Lei e Diretrizes, a fim de adequar a proposta 

Pedagógica, conforme as necessidades e peculiaridades da sociedade que nos acolhe. 

                                                           
22

 MANUAL PEDAGÓGICO AMIGONIANO, pg 11. 
23

 Aproximación a los referentes teóricos y conceptuales que fundamentan la propuesta pedagógica 
Amigoniana; Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos – Provincia San José, Marca 
Registrada ISBN: 978-958-99405-94-9. Tradução ao português por Elkin Páez Chingal. 
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4. PROPOSTA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Para garantir o sucesso do atendimento á adolescentes em situação de conflito com 

a lei, consumidores de substâncias psicoativas, em situação de risco e vulneração e 

afirmando o relatado nos anteriores capítulos foi garantido, em primeiro lugar, a 

participação, investimento dos recursos públicos e obrigação do Estado no 

cumprimento do estabelecido na lei, ao mesmo tempo que nos Centros Sócio 

Educativos Amigonianos sua proposta de intervenção estaria garantido o 

cumprimento e verificação dos Direitos Humanos, legislação e políticas nacionais e 

internacionais referentes a este tema.  

Em segundo lugar, se contava com uma proposta escrita, estruturada e valida que  

serviria de referencia teórica e contextual para a formação da equipe de trabalho,  

referencia que permitira não somente conhecer a proposta de intervenção e 

metodologia e sim construir o Projeto de Intervenção Político Pedagógico 

Institucional ajustável a realidade de cada Estado, tipo de população e inclusive para 

o trabalho de todas as medidas socioeducativas e de proteção contempladas no 

ECA e no LOAS. 

Garantindo todos esses elementos a estruturação do Projeto de Formação e 

Capacitação da Equipe de Trabalho24, traçou suas metas e objetivos dando validade 

a todo o Modelo e fazendo que a equipe de trabalho desenvolvera um sentido de 

pertença e a executara, e para isso, e ter sucesso, a equipe participaria da 

construção do Planejamento e dos os elementos próprios do Projeto de Intervenção. 

Como mencionei anteriormente o Padre Manuel Antonio Parra, primeiro diretor das 

unidades, desenhou e primeiro processo de treinamento e capacitação. 

Posteriormente, na minha função de Coordenador de Projetos da Pastoral 

Amigoniana de Ação Social – PAAS- fiz os ajustes necessários recolhendo a 

experiência tida na medida fui executada a proposta de capacitação. 

O ultimo processo de formação e capacitação, desenvolvido no estado de Espírito 

Santo, como aparece referenciado no site do IASES25, nos meses de abril e maio de 

                                                           
24 Projeto de Formação e Treinamento da Equipe de Trabalho das unidades de atendimento a 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e em acautelamento 
provisório de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Pastoral Amigoniana de Ação Social – PAAS, 21-03-2011, 
sem publicar. 
25

 Noticia do Fechamento do curso de formação para as Unidades de Cachoeiro de Itapemirim, no 
site do IASES, do dia 12-05-2011, http://www.es.gov.br/site/noticias/show.aspx?noticiaId=99720473 
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2011, seguiu o seguinte roteiro de trabalho, e que se encontra no arquivo da PAAS, 

ICISEC e IASES, e os objetivos traçados: 

Estrutura do Curso 

1.1 Objetivo Geral e Específicos 

O Treinamento está direcionado para o cumprimento do objetivo de: 

Treinar, formar e capacitar a equipe de trabalho responsável pela implementação da proposta 

pedagógico-terapêutica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação e em acautelamento provisório, a partir da apropriação de 

conhecimentos, atitudes e habilidades teórico-práticas do Modelo Pedagógico Terapêutico 

Amigoniano, considerando-se os objetivos específicos a seguir: 

 Consolidar a apropriação e sentido de pertença da identidade institucional das Unidades de 

Atendimento, através do conhecimento e formação dos princípios, valores e evolução do 

Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano e princípios do legislação Brasileira e 

especificas do Estado. 

 Oferecer formação e treinamento nos diferentes componentes e áreas que integram o 

Sistema Integral de Atenção do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. 

 Oferecer formação e treinamento nas diferentes ferramentas metodológicas que compõem o 

projeto político pedagógico que favoreçam a implementação dentro das Unidades de 

Atendimento. 

 Adquirir estratégias de intervenção terapêuticas especializadas que favoreçam a abordagem 

das situações dos adolescentes, descritas e contempladas no Plano Individual de 

Atendimento - PIA, a partir do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. 

 Construção do Plano Estratégico Institucional e Plano Operativo para a operacionalização de 

todos os componentes e setores do projeto pedagógico da Instituição a partir dos princípios 

do Sistema Integral de Atenção da PAAS.  

 Elaborar o Plano de Ação Institucional correspondente a construção do Manual de 

Convivência, Protocolos de Atendimento, Manual de Segurança, Regimento Interno, Manual 

de Funções, Programa de Recursos Humanos e Manuais Operacionais. 

 Promover uma cultura de qualidade com eficácia e trabalho em equipe para a implementação 

de todos os processos e metas estabelecidas no Projeto de Atendimento das Unidades. 

4.1. Execução da Proposta de Capacitação e Formação 

Logo de estabelecer os objetivos e metas a serem conseguidas ao final do curso de 

30 dias ou 160 horas, 5 dias na semana de segunda a quinta feira. Era preciso 

realizar antes o processo de seleção do pessoal para as novas unidades de 
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Cachoeiro /ES26, tomando esta capacitação e seleção de pessoal como exemplo 

que recolhe a experiência já vivida e executada em Belo Horizonte, 2001, Brasília 

2003 e demais Estados capacitados. 

Para o Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano é fundamental a capacitação da 

sua equipe de trabalho, como também verificar o perfil dos mesmos e que possam, 

ainda sem a experiência suficiente, ter habilidades e atitudes próprias para assumir 

a proposta, se identificando e executando a mesma. 

O capacitação é executada em 4 blocos temáticos que levam a seqüência dos 

objetivos traçados: 

  

1.4 Estrutura executada do Curso 

O Curso será realizado com quatro blocos temáticos, contendo cada um deles os objetivos, 

tempo, palestrante, recursos e os conteúdos específicos para serem trabalhados nas quatro semanas 

do treinamento.  

 

1.4.1 Bloco Temático I – Identidade Institucional 

 

Objetivo Geral 

Consolidar a apropriação e sentido de pertença da identidade institucional das Unidades de 

Cachoeiro, através do conhecimento e formação dos princípios e evolução do Modelo Pedagógico 

Terapêutico Amigoniano e princípios e experiência do IASES / ICISEC / PAAS. 

 
 1.4.2 BLOCO TEMÁTICO II – ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRAL 
DE ATENÇÃO E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
Objetivo Geral  
 

Conhecer os elementos teórico-práticos das diferentes técnicas e estratégias metodológicas 

do Sistema Integral de Atenção a serem utilizadas na intervenção e os elementos constitutivos para a 

implementação do Projeto Político Pedagógico Institucional. 

 
Conteúdos 

 Elementos e áreas de atendimento do Projeto Político Pedagógico Institucional 

 Estrutura por níveis de crescimento. Objetivos por níveis para a Unidade de Internação e 
Internação Provisória. 

 Jornada pedagógica. Elementos da jornada, finalidade e exemplos 
                                                           
26

 Edital de seleção do pessoal Unidades de Cachoeiro de Itapemirim 
http://elkinpaezch.wordpress.com/2011/03/25/edital-de-edital-de-selecao-n%c2%b0-12011-cachoeiro-
de-itapemirim/  

http://elkinpaezch.wordpress.com/2011/03/25/edital-de-edital-de-selecao-n%c2%b0-12011-cachoeiro-de-itapemirim/
http://elkinpaezch.wordpress.com/2011/03/25/edital-de-edital-de-selecao-n%c2%b0-12011-cachoeiro-de-itapemirim/
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 Plano Individual de Atendimento (PIA) 

 Procedimentos para elaboração de Relatórios 

 Procedimentos e metodologias: Entrevistas, contrato pedagógico, ficha biopsicossocial, 
colóquio 

 Procedimentos e metodologias: Tarefas e ajudas pedagógicas, seminários, colóquios, 
filosofia, diário, atendimento especializado, reflexão 

 Procedimentos e metodologias grupais: Equipes técnicas, encontro da manhã, horário da 
família, conselho de alunos, assembléia. 

 Procedimentos e metodologias: Programas paralelos, esportes, cultura, escola, oficinas, 
pastoral/espiritualidade. 

 Procedimento de segurança educativa e resolução de conflitos. 
 

 
1.4.3 Bloco Temático III – Intervenção Interdisciplinar e Terapêutica / Segurança Educativa 

 
Objetivo Geral  
 

Adquirir estratégias de intervenção terapêutica especializadas e de segurança educativa que 

favoreçam a abordagem das situações dos adolescentes descritas e contempladas no Plano 

Individual de Atendimento a partir do Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. 

 
Conteúdos 

 Visão e compreensão da problemática a partir do enfoque de intervenção sistêmico 

 Estratégias de intervenção sistêmica – Família  

 Processo de intervenção interdisciplinar e grupos terapêuticos 

 Metodologia específica dos grupos terapêuticos 

 Construção de Linhas de intervenção Terapêutica para abordagem das problemáticas 

 Estratégias de enfrentamento: resiliência, autos (auto-estima, auto-conhecimento), definição e 
formulação de projeto de vida 

 Mediação do Conflito 

 Normas de segurança e atendimento especializado de adolescente e sua proteção 

 Definição dos protocolos de atendimento. 

 
1.4.4 Bloco Temático IV – Plano de Ação 

 
Objetivo Geral  

Conhecer e revisar o Plano Estratégico Institucional e Plano Operativo para a 

operacionalização de todos os componentes e setores do Projeto Pedagógico da Instituição a partir 

dos princípios do Sistema Integral de Atenção da PAAS e ICISEC.  

Elaborar o Plano de Ação Institucional correspondente a construção do Manual de 

Convivência, Protocolos de atendimento, Manual de segurança, Regimento Interno, Programa de 

Recursos Humanos, Manual de Funções e Manuais Operacionais. 
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Promover uma cultura de qualidade com eficácia e trabalho em equipe para a implementação 

de todos os processos e metas estabelecidas no projeto de atendimento das Unidades. 

 
Conteúdos  

 Planejamento Estratégico 

 Gestão e Operacionalização dos procedimentos e metas com visão de qualidade 

 Definição de Negócio, Missão, Visão de Futuro, Fatores de Sucesso e Valores 

 Definição das funções dos diferentes setores 

 Construção e Definição do Manual de Funções 

 Definição de metas pelos diferentes setores 

 Construção de Manual de procedimentos para os diferentes setores 

 Elaboração Cronograma Institucional 
 
1.5 AVALIAÇÃO 

O conceito de avaliação na prática amigoniana é interdependente ao conceito qualidade, pois, é 

ali onde se gera processo reflexivo para movimentar a comunidade educativa, levando-a a fazer 

análises introspectivas dessa aprendizagem e de sua própria pratica, é por isto que através do curso 

será constante o processo avaliativo. 

 

Finalmente é necessário relatar que a experiência mais significativa de 

capacitação do CESAMI no ano de 2003, para 200 funcionários, deu toda a estrutura 

base para todos os treinamentos, especialmente fazendo ênfase na experiência do 

aprendizagem significativo, participação da construção do Projeto, o que gerou um 

comprometimento e semente de equipe de funcionários pronta para atender a 

realidade complexa do adolescente em situação de conflito com a lei em todo o país. 

O curso integrou todos os setores de atendimento, diretivos, psicossocial, 

educadores, pedagogos, oficinas, saúde, segurança, advogados, serviços gerais, 

cozinha, motoristas. Todos conheceram a proposta na sua integra e se identificaram 

no sentido principal do trabalho, SER EDUCADORES, EDUCADORES 

AMIGONIANOS. 

Quando cada setor participou da construção do seu manual de funções, do seu 

planejamento estratégico, se identificavam com a proposta, adotavam a postura de 

educador e compreendiam a importância do seu setor. Somente assim sabiam que 

nenhuma peça podia estar solta para o funcionamento da carruagem do 

atendimento de população tão difícil de trabalhar. Sabiam que com amor exigente, 

compromisso, podiam aportar aos adolescentes uma respostas a suas necessidades 
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e sensibilização de mudar. Nesta construção todos os setores construíram a 

identidade institucional e se traçaram a meta de serem referencia no atendimento, o 

qual, ainda não divulgado na mídia com certeza foi conseguido. 
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5. ACEITANDO O NOVO: CONCILIANDO TEORIAS, 

EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS 

Para começar a falar de forma direta da abordagem do adolescente em situação de 

conflito com a Lei, consumo de substâncias psicoativas ou em situação de risco e 

vulnerabilidade, o Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano se sustenta em 

princípios inalteráveis que consolidam toda sua proposta de atendimento, em uma 

fundamentação epistemológica validada em diferentes referentes teóricos, também 

estabelece os elementos fundamentais do projeto que visualizam de forma integral, 

sistêmica e complexa a realidade do adolescente em situação de conflito e sua 

abordagem. O conhecer, viver e adotar um sentido de pertença por esta proposta 

são em definitiva a garantia do sucesso na recuperação deste tipo de população e 

sua rotulação, são em definitiva o acreditar que todo trabalho que se faz com critério 

merece o melhor esforço, um trabalho equipe que faz com qualidade e sentido 

pertencimento a uma historia, uma proposta, um sentido de vida que se faz um 

carisma e vocação própria de ser chamado a contribuir por uma sociedade melhor 

Finalmente e para concluir este artigo, a síntese do que um profissional deve 

assimilar estes elementos princípios da Pedagogia Amigoniana e seu inspirador Luis 

Amigó e Ferrer, religioso espanhol, quem teve o sonho e desejo de trabalhar por 

esta população e que concretizou na fundação de duas congregações religiosas se 

espalhou por várias partes do mundo, contribuindo e dando respostas a sociedade 

mais excluída e ela mesma excluída até trazer-la de volta a sociedade.  

Nos pontos seguintes os eixos centrais da capacitação os quais podem ser 

consultados e ampliados nos textos construídos pela PAAS, e aprofundados na 

referencia bibliográfica.  

5.1. Conceito de Ser Humano 

Para começar a trabalhar com adolescentes em conflito com lei o primeiro principio é 

enxergar o adolescente com ser humano, indistintamente do seu ato infracional ou 

sua problemática. Construir em conjunto o conceito de ser Humano por todos leva a 

ter uma visão integral do mesmo. Este conceito tem que ser construído dentro do 

processo de formação para compreender que não se pode abordar desde o rotulo 

ou problema e sim como um ser humano que precisa que se trabalhe com ele e por 

ele. 
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5.2. Princípios Amigonianos 

Os princípios sempre serão o alicerce sobre o qual se vai construir a proposta de 

intervenção, todo projeto de atenção é modificável a se adapta a realidade da 

população , contexto, país, região, etc., porém são os princípios os que dão o norte 

de onde se quer chegar e como chegar. O Modelo Pedagógico Amigoniano 

estabelece os seguintes princípios27: 

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. 

5.3. Referentes Teóricos e Epistemológicos28 

O Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano contem fundamentos e 

referentes teóricos e epistemológicos que lhe permitem desenvolver um diálogo com 

todos os saberes e entidades que trabalham o mesmo tema. Estes referentes são o 

suporte Teórico da Pedagogia Amigoniana: 

1. Referente Antropológico 

2. Referente Teológico 

3. Referente Pedagógico 

4. Referente Filosófico 

5. Referente Psicológico 

6. Referente Jurídico 

7. Referente Sócio-familiar 

8. Referente para área de saúde 

9. Enfoque Epistemológico Sistêmico 

                                                           
27

 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. Pg. 17. 
28 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. Pgs 50 a 87. 
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5.4. Sistema Integral de Atenção e seus princípios29 

A PAAS propõe como aporte no ano 2010 a visão do processo de intervenção sob a 

conceito de Sistema Integral de Atenção que desenvolve todo o processo de 

intervenção fundamentado no Modelo Pedagógico Amigoniano que inclui estes 

níveis de intervenção, porem, os desenvolve a partir de princípios e componentes 

de atendimento que são partilhados para as duas unidades de atendimento, que 

procuram ser garantes dos Direitos dos Adolescentes, permitindo oferecer os 

serviços no meio social, familiar e comunitário, através do desenvolvimento de ações 

de intervenção que são dirigidos a favorecer o interesse superior do adolescente, 

vinculando de forma ativa e permanente ao trabalho com a rede familiar, 

comunitária e social, na qual o adolescente esta inserido. 

1. Principio: Integralidade 

Estratégias: Conceito integral dos adolescentes como sujeitos de direitos e deveres. Trabalho 

Interdisciplinar. Organização do processo por fases, níveis e áreas de direitos. Coordenação 

interinstitucional e inter-setorial 

2. Principio: Atenção Personalizada  

Estratégias: Reconhecimento da história de Vida e Respeito da Privacidade. Atenção e 

formação desde a perspectiva dos Direitos e Gênero. Elaboração e consolidação do 

diagnostico integral. Formulação, execução e seguimento ao PIA (Plano Integral Individual). 

3. Principio: Atenção No Contexto 

Estratégias: Trabalho integrado com a rede de apoio familiar. Trabalho integrado com a rede 

comunitária e social. Reconhecimento da Instituição como espaço de socialização aberto a 

comunidade. Formação para a gestão comunitária, atuação social e a convivência da 

cidadania. 

4. Principio: Preparação para a vida social e para a vida social e produtiva 

Estratégias: Definição e/o redefinição de um projeto de vida claro, realista e realizável. 

Programas de apoio à formação Escolar. Programas Profissionalizantes de formação 

vocacional e de projeção sócio-ocupacional para o trabalho. Coordenação Inter setorial com 

entidades de formação profissionalizante para o trabalho. 

5. Principio: Segurança educativa 

Estratégias: Segurança Educativa. Prevenção. Mediação. Ação para a contenção. 

6. Principio: Mediação de conflitos  

Estratégias: Definição e/o redefinição de Conflitos. Pré-mediação: (realizada com cada parte 

em separado). Acolhimento. Escuta Ativa. Firmando compromisso. 

 

                                                           

29 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. Pgs 146 a 160. 
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5.5. Elementos para a construção do projeto político pedagógico 

institucional a partir do Modelo Pedagógico Amigoniano30 

A elaboração do PPPI a partir do modelo pedagógico amigoniano deve levar em conta os 

seguintes elementos: 

 Ambiente institucional: O PPPI parte de uma leitura do contexto onde será desenvolvida a 

proposta educativa, considerando a cultura na qual se está agindo, observando a origem dos 

adolescentes: o estado, a cidade, o bairro. Deve-se ter em conta também o ambiente educativo 

institucional visando garantir um adequado processo de acompanhamento pedagógico e de 

segurança. 

 Perfil do Educador: apresenta o perfil do profissional apto a desenvolver um trabalho 

intereducativo e transdisciplinar considerando a especificidade do educando. Um profissional 

em condições de atuar em situações que podem inclusive afetá-lo em níveis pessoais face à 

situação de conflito dos adolescentes. 

 Perfil do adolescente: a experiência da Congregação tem explicitado a necessidade de se 

levantar o perfil do adolescente visando encaminhar o seu processo pedagógico da forma mais 

coerente possível. A partir de uma visão sistêmica que considera a inteireza do educando, 

procura-se definir que seu ambiente educativo seja adequado tanto à sua idade, quanto à sua 

condição geral. É importante lembrar que cada caso é um caso e exige atendimento 

individualizado e/ou personalizado. 

 Importância da família: a família constitui um dos principais pilares para o êxito na intervenção 

pedagógica. É ela considerada, pela visão amigoniana, como agente educativo, como 

ambiente cujas relações constroem e marcam estilos de conduta, normas de comportamento e 

valores que direcionam e posicionam a pessoa dentro da complexa realidade social. O Projeto 

Pedagógico deve considerar que o educando vem da família e retorna a ela, que deverá dar 

continuidade ao seu processo educacional. 

 Transdisciplinaridade, Rede Interinstitucional: os sujeitos não se formam a partir de uma 

única perspectiva. São múltiplas e também complexas as realidades formadoras de um 

indivíduo. Assim o Projeto Pedagógico deverá prever abordagens de diferentes áreas e 

diferentes saberes tais como: psicologia, medicina, assistência social e outras afins 

pertencentes ao campo das ciências sociais e humanas. Tanto a visão transdisciplinar, quanto 

a da rede interinstitucional, são fundamentais na condução de um processo educativo integral 

do ser humano. 

 Processo “Reeducativo” por Níveis de Crescimento: é importante aqui considerar dois 

pontos: a historicidade do termo “reeducação” que hoje, entre os amigonianos, transita para a 

compreensão de uma “intervenção intereducativa”. O outro ponto diz respeito aos níveis de 

crescimento. Tais níveis dizem respeito ao processo de participação do adolescente no seu 

próprio processo educativo. São estabelecidos níveis que ajudam a acompanhar os avanços e 

regressões do processo educativo. 

                                                           

30 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. Pgs 93 a 95. 
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 Plano Individual de Atendimento (PIA): o Projeto Pedagógico Amigoniano considera cada 

adolescente como sujeito de um Plano Individual de Atendimento Intereducativo, que abrange 

todo o tempo no qual o mesmo permanece na Instituição. Este plano está diretamente 

relacionado ao “processo reeducativo por níveis de crescimento” bem como a todos os 

procedimentos intereducativos que compreendem a vida do adolescente na Instituição. 

 Grupos de intervenção Sócio-terapêutica e Jornada Pedagógica: procedimentos 

intereducativos que visam desenvolver conhecimentos, capacidades e ferramentas 

metodológicas, didáticas e lúdicas para uma melhor aproximação junto aos adolescentes. Diz 

respeito à estrutura cotidiana do processo educativo. As estratégias de intervenção 

intereducativa e os grupos sócio-terapêuticos dinamizam o processo que o adolescente 

vivencia para aprofundar na sua realidade, buscando as causas, conseqüências e alternativas 

para as suas dificuldades. 

 Manual de Convivência e de Procedimentos: como parte do PPPI o Manual de Convivência 

e de Procedimentos visa orientar quanto ao desenvolvimento de capacidades para formular e 

executar, para planejar e desenvolver; para propor e decidir nas assembléias bem como nas 

diferentes situações que se apresentam na instituição. O Manual estabelece procedimentos a 

seguir, além de estímulos e ajudas pedagógicas. 

 Manual de Funções: Apresenta as funções e sua descrição visando orientar as capacidades 

de convivência, gestão e desenvolvimento de atividades específicas. O Manual de funções é 

elemento fundamental do PPPI visando clareza quanto as atividades e responsabilidades a 

serem assumidas pelos envolvidos no processo intereducativo. 

 Equipes Técnicas: grupos dinâmicos e participativos que definem critérios claros para 

operacionalizar, comunicar, organizar, executar e avaliar o processo vivido pelos adolescentes, 

além de propor alternativas através de dinâmicas participativas na busca de alcance dos 

objetivos da intervenção. 

 Projeção Comunitária: abordagem que relaciona e integra o administrativo, o pedagógico-

cultural e de extensão comunitária; a escola com a vida, o espírito com a corporeidade; as 

oficinas com o futuro desenvolvimento no mercado do trabalho; o ambiente com a 

necessidade, a educação com o desenvolvimento do cotidiano e o relacionamento do Centro 

Sócio-Educativo com a comunidade. 

 Identidade, Carisma e Transcendência: a configuração da identidade institucional favorece o 

compromisso e o sentido de pertença pelo trabalho. O carisma estimula a compreensão do 

fazer cotidiano de forma inovadora em beneficio dos adolescentes: sentir amor por aquilo que 

se faz. A transcendência da sentido e valor ao serviço com os adolescentes em conflito com a 

lei oferece uma nova chance e esperança em seu processo. 

5.6. Construindo Identidade Institucional 

O fundamento deste ponto é reforçar a idéia de construir em conjunto o 

planejamento institucional e plano operacional de toda a proposta de intervenção 

que aparece descrita nos elementos do PPPI, essa participação cria identidade e a 
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palavra chave, comprometimento e sentido de pertencimento. Leva a valorizar o 

trabalho e dar sentido a tudo aquilo que se faz. Segue-se para este caso o 

Planejamento Estratégico. 

5.7. Garantindo a Capacitação Continuada. 

O processo de formação deve ser permanente, de qualificação e acolhimento para 

os novos funcionários que vão integrar a equipe de trabalho, por isso se estabeleceu 

o programa de formação de recurso humano, a partir da experiência da PAAS e que 

está sendo implementado no CESAMI e nas Unidades de Atendimento Regional Sul 

de Cachoeiro de Itapemirim. 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RECURSO HUMANO ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÃO E 

TREINAMENTO NO MODELO PEDAGÓGICO TERAPÊUTICO
31

 

 

OBJETIVO: 

A través do programa de gestão do recurso humano se busca garantir a qualificação, 

acompanhamento, formação e treinamento do funcionário nas ações do Projeto Pedagógico e 

Terapêutico Amigoniano na medida de internação provisória, apresentando os conhecimentos 

teóricos, práticos e as ferramentas necessárias em nível sistêmico para trabalhar com adolescentes 

em situação de conflito com a lei e formação numa cultura de qualidade, eficácia, eficiência e 

reconhecimento do ser humano. 

 

METODOLOGIA: 

- 1ª Etapa: Processo de planejamento estratégico. 

- 2ª Etapa: Processo de seleção. 

- 3ª Etapa: Processo de vivência, para escolha definitiva e contratação. 

- 4ª Etapa: Processo treinamento – Acolhida (Formação Inicial). 

- 5ª Etapa: Processo de capacitação e formação continuada. 

- 6ª Etapa: Promoção e qualidade de vida do funcionário. 

- 7ª Etapa: Acompanhamento e avaliação de desempenho dos funcionários. 

- 8ª Etapa: Revisão permanente de procedimentos e manual de funções, diagnóstico e 

planejamento estratégico. 

- 9ª Etapa: Construção e sistematização de experiências. 

 

  

                                                           
31

 Ibid, PÁEZ Chingal Elkin, Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano. Pgs 343 a 347. 
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6. CONCLUSÕES 

As respostas as três perguntas iniciais se concluem assim: 

1. De como abordar a realidade complexa e problemática do adolescente 

em situação de conflito: 

O Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano oferece toda uma proposta de 

intervenção fundamentada e com experiência como foi descrito neste artigo e que 

demonstra que é possível fazer uma atendimento a realidade complexa do 

adolescente em situação de conflito. 

2. De como forma a equipe de trabalho: 

Fundamentado no Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano foi construída toda 

uma proposta e projeto de formação de profissionais que tem dado seus frutos no 

longo de 10 anos de trabalho como foi descrito neste artigo. 

3. De como conseguir o apoio do governo: 

O Governo Brasileiro encontrou no Modelo Pedagógico Terapêutico Amigoniano 

uma resposta a problemática social e na medida que enxerga os resultados ele 

disponibiliza todos os recursos exercendo o controle e acompanhamento dos 

mesmos. 
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