
JULIA: Já está gravando.

SANDRA: Então éh… acho que antes da gente… começar o grupo seria/a gente poderia cada

um se apresentar… e eu acho que que podia falar um pouquinho de onde vocês vieram de

que… enfim  de  que  região  que  vocês são… de  qual  é  a  atividade  que  vocês  exercem,

começando por mim. Então meu nome é Sandra, eu trabalho no Centro Brasileiro de Análise

e Planejamento que é o CEBRAP, que é um centro de pesquisa ah… enfim, que tem pesquisa

política, social, econômica que é… juntamente com o  Centro de Saúde-Escola Butantã, eu

sou uma das coordenadoras deste projeto. Temos o centro Butantã e a Secretaria Estadual de

Saúde do Programa de Adolescente.  Éh… eu já  tenho experiência/eu sou antropóloga de

formação, tá? Éh… também… trabalho na área de demografia, fiz alguns estudo de doutorado

na demografia,  estudo de população e tenho trabalhado com… questões relativas a  saúde

coletIVA,  com  JOVENS,  adolesCENTES,  não  só  com  pesquisa,  mas  com  intervenção

também. Julia, podia se apresentar?

JULIA: Éh… eu sou a Julia, sou graduanda no curso de Saúde Pública… não sei se vocês

conhecem é meio novo o curso, aqui na de Saúde Pública mesmo e sou parte do projeto como

pesquisadora.

SANDRA: Quer rodar pra/pra cá ou pra cá? Vocês que decidem.

CELINA: Meu nome é Celina éh… eu vim da cidade de (Coroados)  município/éh… da

região  de  Araçatuba… éh… sou  assistente  social  trabalho  no  CRAS  há  quatro  anos  no

município de Coroados.

JULIA: Éh… é grande o município?

CELINA: Ele tem cerca de… quase seis mil habitantes… é um município pequeno.

CAMILA: Meu nome é Camila eu venho de Lucianópolis  éh… região de Bauru… uma

cidade pequena tem dois  mil  e  quinhentos  habitante.  Eu sou psicóloga.  Eu trabalho com

adolescENTE, jovem e adULTO -- a gente tem/a gente tem um projeto social a gente trabalha

com criança,  idoso  e  adolescente.  E  a  gente  trabalha  em subgrupos  éh… pelo  CRAS a



referência pelo CRAS isso mas aí o projeto é um serviço de convivência e fortalecimento de

vínculo…  né… mas é tudo vinculado com o CRAS.

LEONARDO:  Meu nome  é  Leonardo  éh… eu  sou  psicólogo… éh… eu  trabalho  numa

instituição de acolhimento de crianças e adolescentes… éh… eu moro na cidade de Igarapava

éh… próximo a Uberaba Uberlândia… faz divisa é (…)

SANDRA: É uma cidade pequena também…

LEONARDO:  (…)  é  uma  cidade  de  trinta  e  cinco  mil  habitantes  ((comentários

incompreensíveis)) então eu me formei faz um ano então assim digamos que… eu estou ainda

precoce nessa área PRÁTICA porque às vezes a gente vê o embasamento na teoria e vai… pra

prática e é totalmente diferente. Aí eu estou fazendo pós-graudação em uma área que não tem

tanto a ver com essa que eu estou trabalhando que é em saúde mental, porém está dando pra

conciliar eu estou gostando tanto da parte teórica que envolve saúde mental quanto a parte…

prática  que  envolve  uma  psicologia  mais  social  junto  éh…   com  a  Assistência  Social,

Ministério  Público,  Conselho  Tutelar éh…  como  se  diz  está precoce  mas…  eu  estou

gostando.

FERNANDO: Sou/  meu  nome  é  Fernando  (  )  sou  de  Presidente  Prudente…  cidade…

próximo a Mato Grosso do Sul ali uma cidade de aproximadamente duzentos mil habitantes.

E eu sou/iniciei minha carreira dentro da Prefeitura como orientar jurídico e… há dezessete,

completando dezoito anos como coordenador de projetos sociais de serviços de convivência

dentro  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social.  Hoje  atendemos  dentro  nas  nossas

ações dentro de nossos serviço aproximadamente… oitocentos crianças e adolescentes mais

ou menos… no Serviço. Éh… direcionada a essas ações junto a... tivemos uma experiência

bem bacana nos últimos anos muitas parcerias que fizemos junto a Secretaria da Saúde que

geraram  uns  resultados  bem  bacana  porque  nos  tínhamos  bastantes  dificuldades  com

adolescentes estar ali buscando… esses espaços das UBS e assim seja… e acabamos tendo

experiência dos profissionais de saúde… virem até a gente que tem esse adolescente dentro do

espaço e se tornou um trabalho bem legal bem bacana uma experiência bem legal depois eu

posso… contar um pouquinho melhor pra vocês.



REGINA: Meu nome é Regina,  sou secretaria  da educação,  no município  de João (  )  é

próximo a Prudente é uma hora mais ou menos né?

FERNANDO: Isso...

REGINA: (…) de Prudente… E minha cidade também é uma cidade pequena, não chega a

cinco mil habitantes, uns quatro mil e pouco… eu SEMPRE fui professora, fui coordenadora

e agora estou na… Secretaria de Educação.

IARA: Eu sou Iara venho da cidade de Itatiba eu trabalho como diretora de escola lá… é uma

cidade de cerca de cento e trinta mil habitantes ( ).

JAQUELINE: Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga éh… sou aqui de São Paulo mesmo, sou

de Sapopemba… um distrito com aproximadamente trezentos mil habitantes. E… eu trabalho

no  SEDECA  Sapopemba  éh…  sou  técnica  de  medida  socioeducativa  e…  inclusive  o

CEBRAPI está fazendo uma/uma pesquisa conosco (…) 

SANDRA: Ah é?

JAQUELINE: (…) sobre… tráfico de drogas e trabalho infantil (…)

SANDRA: E quem que tá?

JAQUELINE: (…) a Ana… Ana Paula e não lembro agora o sobrenome ( ) … e ( ) também

estava conosco… e… então eu atuo né? Como eu trabalho com adolescentes ( ) nas medidas

socioeducativas em meio aberto… meu SEDECA/no SEDECA Sapopemba são três serviços

de medidas socioeducativa e… cada serviço é pra noventa adolescentes. E… é isso.

SANDRA: É Sapopemba é bem conhecido lá onde eu trabalho.

TULIO: Eu  sou  o  Túlio,  eu  sou  antropólogo  também ((comentários  inaudíveis))  éh..  eu

trabalho na ONG Viração que é uma ONG daqui de São Paulo -- eu sou daqui de São Paulo --

a gente trabalha com juventudes numa série de projetos -- não só em São Paulo, no país todo

-- desde juventude quilombola já ( ) em grandes capitais… éh… e aqui em São Paulo a gente



tem esse trabalho com gênero, sexualidade e juventude… a gente trabalha em parceria com o

Programa  Municipal  DST/AIDS,  um  programa  que  lida  melhor  (  )  jovem…  que  é  um

programa que veio da UNICEF e está em várias capitais do país… e basicamente a ideia é

trabalhar com a educação entre pares né? Que é como a gente trabalha na Viração… então… é

o projeto é focado em prevenção de HIV entre jovens e LGBTs e aí a gente trabalha em

tratamento de grupo de jovens… e até  o começo da gestão Dória a gente fazia  testagem

mesmo de HIV na região do Arouche -- uma região de sociabilidade LGBT na cidade -- e no

entanto agora a gente não vai mais fazer testagem e agora a gente vai com um programa um

projeto mais (lucrativo)… e…  e é isso, assim é bem nessa linha de educação entre pares éh…

de  auto-organização  também  da  comunidade,  pra  dentro  da  comunidade,  a  partir  da

perspectiva que a ( ) LLGBT não vai pro Sistema de Saúde e de que a epidemia de AIDS está

dando certo principalmente em… em LGBTs mais jovens. E aí a gente também trabalha com

gênero e sexualidade na escola então é… por aí.

IEDA: Meu nome é Ieda, eu... sou de Mococa que é interior de São Paulo, divisa com Minas

também. Lá na cidade a gente fabrica Mocoquinha, não sei se vocês conhecem… eu trabalho

há  mais  de  20  anos  na… em questões  de/envolvidas  né  com garantia  de  direitos.  Eu…

compus o Movimento de Adolescentes do Brasil… e nesse momento eu estou gestora éh… de

uma ONG que executa o serviço de estabelecimento de vínculos, hoje atendemos cento e

cinquenta  crianças  e  adolescentes.  Também  componho  o  CMDCA  que  é  o  Conselho

Municipal  de  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  nesse  momento  o  CMDCA  está

fazendo… duas grandes intervenções importantes no município que é terminar o diagnóstico

né? Da infância e da adolescência – em Mococa o nosso último diagnostico é de dois mil e

dez né? E de lá pra cá muita coisa mudou e a gente  está concluindo esse diagnóstico.  E

também a gente conseguiu concluir éh… um protocolo de atendimento das crianças vítimas

de violência – a gente sabe que isso já existe, já deveria estar sendo executado, mas na prática

os município acaba cada um transferindo ((comentário em tom jocoso)) isso é do CRAS, isso

é do CREAS, não isso é Conselho Tutelar… então teve que criAR uma linha, quem é que vai

fazer o que, quem é que vai escutar primeiro essa criança, depois vai pra onde, pra que os

profissionais conseguissem se organizar e atender… essas crianças e adolescentes. Uma outra

situação também que a gente tem parado pra pensar também quanto CMDCA é o que fazer

com  crianças  e  adolescentes  envolvidas  no  tráfico  e  no  trabalho  infantil.  ((comentário

inaudível)) … é isso. E sou mãe também. ((risos)).



SANDRA: Está ótimo, já deve dar muito trabalho. ((risos)).

IEDA: Já.

SANDRA: Obrigada gente. Então éh… a ideia, como eu coloquei pra vocês, isso aqui é um

diálogo com livre expressão de ideias, opiniões que a gente vai compartilhar com o grupo, a

partir de uma questão central que… é sobre a... como é que deve ser a linha/como é que deve

ser a linha de cuidado para adolescentes e jovens no SUS. Então vocês vão estar contribuindo

para essa questão central né? A partir dessa questão central a gente tem algumas perguntas que

a gente vai fazer.   Então a ideia  é que todos possam ter  a oportunidade de falar dar  sua

opinião… não tem certo nem errado aqui, não tem julgamentos cada um pode emitir a opinião

que quiser  emitir.  O meu papel  é  um pouco controlar  esse fluxo da conversa,  que todos

possam ter a oportundade de falar… então vou pedir pra vocês ficarem a vontade éh… não se

inibam com o gravador e com nada, porque isso aqui como dissemos isso aqui é só para não

perder o ritmo aqui da conversa... Éh… e eu então espero que a gente tenha uma/uma boa/um

bom diálogo aqui e ao final do diálogo -- que a gente espere que demore… umas duas horas

duas horas e meia mais ou menos – a gente possa ter uma síntese… do que a gente conversou

aqui. Né? E essa síntese a gente… vai ser éh… colocada ao final dessa discussão, a Julia vai

nos ajudar nos apoiar nisso e ao final a gente vai validar essa síntese, ver o que está aqui é

exatamente  o  que  falaram,  comentário  e  tal.  Tá?  Então  éh… a  primeira  questão  que  eu

colocaria pra vocês éh… se vocês pudessem dizer em uma ou duas palavras… cada um de

vocês, o que que remete a experiência de vocês com o cuidado ah… com o cuidado para a

saúde do adolescente e jovem. Que que vocês/que palAVRAS vocês rapidamente rementem

pra vocês. Não tem ordem pra falar, só espero que todo mundo possa falar e ter seu tempo.

(IEDA): Capacitação.

SANDRA: Capacitação?

LEONARDO: Diagnóstico.

SANDRA: Diagnóstico.

(CELINA): acho que capacitação também.



TULIO: Direitos.

IEDA: Burocracia. A gente está olhando pro SUS né?

SANDRA: Uhn… ((concordando)).

JAQUELINE: Precarização.

SANDRA: Precarização;

TULIO: Exclusão também;

LEONARDO: Humanização;

SANDRA: Como?

LEONARDO: Humanização.

SANDRA: Humanização. E o que vocês estão colocando é a experIÊNCIA DE VOCÊS, não

o DESEJO DE VOCÊS né? Humanização. Existe essa humanização.

((comentário coletivo)) Está começando a existir.

FERNANDO: Dificuldade de acesso ( )

SANDRA: Dificuldade de acesso. Qual seria sua palavra?

(REGINA): Dificuldade de acesso também.


