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“Às crianças emudecidas em seus direitos, no seio de suas 

mães silenciadas nos cárceres” 
 

(Josiane Rose Petry Veronese) 
Professora titular da disciplina Direito da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Santa 

Catarina 



EQUIPE  

Diretor  

 Coordenador pedagógico 

Assistente Social  

 Enfermeiro  

 Psicólogo (em fase de contratação) 

 Educadores sociais  

Auxiliar administrativo 

 Técnico de enfermagem - pronto atendimento  

Centro Social Marista  - ESTAÇÃO CASA 



• Termo de cooperação firmado entre a Secretaria de 
Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a 
APC- Grupo Marista em 17 de dezembro de 2014.   

Na defesa, a unidade atua na 
proposição de pautas que 
assegurem a visibilidade a temática 
e fortalecimento da luta em prol 
das crianças. A Estação Casa atua 
na perspectiva do fortalecimento 
das estruturas do Sistema de 
Garantia Direitos. 

Na promoção são atendidas 
as crianças, filhos (as) de 
mulheres privadas de 
liberdade, que estão na 
Penitenciária Feminina de 
Piraquara.  



 

Objetivo 
Promover o atendimento de crianças, filhos 
(as) de mulheres em situação de privação de 
liberdade, dentro do sistema penitenciário, 
fomentando  um espaço que se diferencie da 
instituição prisional, com dinâmicas e 
processos que respeitem as culturas infantis, 
dignidade humana e promoção de direitos 
básicos. 
 



Que espaço é esse?  
Os Estados não possuem uma definição clara sobre esses 
espaços .  

– Instituição de Acolhimento ?  

– Escola de Educação Infantil (creche/pré-escolas)? 

Dada a falta de legislação específica sobre “acolhimento 
institucional em Penitenciária” o  Ministério Público entende 
como Casa de Acolhimento.  

• Regras contidas no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) 

concernentes às entidades de acolhimento Institucional e, 
ainda as regras contidas na cartilha Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 
elaborada pelo CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente) 

.  

 

 



De que direitos estamos falando?  

De um lado, temos o direito fundamental à convivência 
familiar assegurado à criança, fruto de importante 
conquista legislativa e de compromissos internacionais 
dos quais o Brasil é firmatário; de outro, a privação de 
liberdade da mãe nos remete a uma situação em que a 
pena se estende a seus filhos(as) os quais são 
submetidos a uma serie de regras institucionais que 
não respeitam sua condição peculiar de ser em 
desenvolvimento. 



• Crianças: sujeitos produzidos pela(s) Infância(s), numa 
dada época, num dado projeto de sociedade e 
contexto. 

 

• Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura (DCNEI, 2009). 



Centro Social Marista – Estação Casa 
 
Moradia temporária para as crianças com 
enfoque no desenvolvimento integral. 

Orientado pelo principio da brevidade 
 

Promover formas de cuidar/educar/brincar 
que respeitem as necessidades integrais do 
bebê e favoreçam laços qualitativos com a 
mãe e outros adultos de referência.  
  
 



Algumas ações da Equipe  
• Escuta e acolhida da mãe nos primeiros dias no CSM - Estação Casa. 

• Orientação de saúde e identificação precoce dos agravos.  

• Realização de vacinas com base no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da 
Saúde pela Equipe de Saúde da Família da Unidade de Saúde referência. 

• Promoção e sensibilização através de orientações individuais e/ou coletivas, para 
práticas de aleitamento exclusivo até 6 meses.  

• Elaboração e acompanhamento das necessidades nutricionais da criança, tanto no que 
se refere à fórmula láctea ou a introdução da alimentação complementar.  

• Mediação e organização estética do espaço físico, respeitando e promovendo as 
culturas infantis. 

• Ampliação e qualificação de formas de interação e práticas educativas na relação com 
o bebê. 

• Organização de um tempo/espaço/materiais que garanta aprendizagens significativas 
do bebê.  

• Contato com a família extensa e com a rede de proteção da cidade de origem da 
genitora.  

• Promoção através da confecção de cartas/fotos a manutenção do vínculo familiar. 

• Construção de registro da história do bebê e da criança. 

 

 



PIA – Plano Individual de Atendimento 
Juiz do Foro Regional de Piraquara/PR 

 

Originando a uma Medida de Proteção 

 

• Juízo da Infância e Juventude e a Promotoria 
da Infância e Juventude do Foro Regional de 
Piraquara possam acompanhar a criança 
enquanto estiver vivendo na Penitenciaria de 
Piraquara, garantindo a observância de seus 
direitos.  



Complementação do PIA 

Ao longo de no máximo 6 meses, a equipe técnica 
deverá:  

• Realizar contatos com o genitor. Família extensa e se 
for o caso, com a rede de proteção da cidade de 
origem da genitora (Conselho Tutelar, CREAS; 
CRAS,...) Nesse PIA, descrever-se-ão as atividades 
socioeducativas realizadas, intercorrências, o estado 
geral da saúde da criança, e, os contatos que foram 
feitos com os possíveis e futuros responsáveis pela 
guarda da criança.  

• Rito de Passagem (desligamento).   

 



Para que serve a utopia? 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos 

e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 
caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? 
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.” 

(Eduardo Galeano ) 


