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Advogada fala sobre
centro de defesa das
crianças e adolescentes
Localizado em São Paulo na
Cidade Dutra, rua Nazaré, 51,
desde 1997, o Centro de Defesa
da Criança e Adolescente (CEDECA), instituição voltada a defesa
dos direitos humanos da criança e
adolescentes. Para falar sobre esta
instituição, o Jornal VOZES esteve
com a advogada Tatiane Cardoso,
que há mais de 1 ano vem atuando
no CEDECA-Interlagos. Durante entrevista ela comentou o desempenho
da instituição.
Vozes :Qual é a principal missão
do CEDECA Interlagos?
Tatiane: Trabalhamos na defesa
dos direitos humanos de crianças e
adolescentes, para que não seja feita somente no nosso entendimento,
mas a partir da discussão com eles,
para que entendam sua prioridade,
inclusive nesse sentido. Temos muito
que aprender com o movimento da
luta antimanicomial que tem esta
perspectiva de coordenar e ordenar a
política da saúde mental a partir do
entendimento do querer dos usuários
que, buscando assim, não sobrepor
somente o nosso entendimento.

Advogada Tatiane Cardoso
trabalha na prevenção da
violação de direitos das crianças e
adolecentes no CEDECA - Interlagos

Vozes: Como o CEDECA busca
a integração familiar voltando-se as
crianças e adolescente?
Tatiane: Isto é fundamental, não
tem como falar sobre (C.A.) sem trabalhar com o familiar, tudo faz parte
de um núcleo, e a violação geralmente
que a criança sofre em seu direito familiar, que também esta sofrendo as
mesma restrições destes direitos.

família, os abrigos violam os direitos
em todos os sentidos, de violência
fisica e psicológica e até sexual, o
abrigo é o último lugar para uma
criança estar. Sabemos que existem
situações as vezes que ali é o lugar
para proteger, isto deve ser uma última instância. Vemos os orgãos do
estado fazendo conselho tutelar e
encaminhando diretamente ao abrigo por conta da situação real que se
encontram estes abrigos, tanto que
as crianças depois de conhecer não
querem mais voltar, querem outro
lugar na expectativa de ser diferente.
Pelo visto isto é muito ruim.

Vozes: Como você vê o desempenho da atual gestão de SP, quanto
a política voltada a crianças e adolecentes em situação de rua?
Tatiane: Todas as politicas sociais
são deficitárias, quanto mais pobre é
o público para quem é direcionado,
pior são as politicas para as crianças
que estão em situação de rua. É uma
politica que pouco trabalha com a

Vozes: Como você avalia a represaria da Polícia Militar junto aos
menores no uso de drogas?
Tatiane: Ao analisamos as questões das drogas sem preconceito, é
algo absolutamente normal o uso e
consumo de drogas hoje em dia pelos
adolescentes, sendo um ritual de passagem, não podendo assim considerá-los
como problemáticos pelo consumo.
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Quando falamos da represália da P.M.,
eu acho que tem que ter uma mudança
conforme muda a relação a relação
social deste menino, se for uma criança ou adolescente pobre, que esta em
situação de rua, a repressão é muito
maior, e o que tem que ser feito não é
olhá-los como usuários de drogas, eles
são antes de mais nada pessoas, e isto
tem que ser olhado. Quando a gente
fala em repressão é só olhado o ato que
estão cometendo, e qualquer tipo de
abuso e violência é inaceitável
Vozes: Como o CEDECA atua
contra a exploração de menores no
trafico de drogas?
Tatiane: Temos 38 CEDECA
no Brasil, o de Interlagos trabalha
na prevenção da violação de direitos
das crianças e adolecentes, vítimas de
violência sexual, trabalhamos contra
a exploração sexual que esta relacionada com a venda do corpo para usar
drogas, e vice versa, muitos vendem
o corpo para usar drogas, muitos
vendem drogas para usar drogas.

VOZES: Como o CEDECA se
relaciona com o movimento da luta
antimanicomial?
Tatiane: Aquestão da saúde
mental dentro do CEDECA ficou
mais forte a partir do momento que
entramos na luta contra a unidade
experimental de saúde, só instituída
em São Paulo. Segundo o ECA, a
medida sócioeducativa de internação
pode durar no máximo 3 anos, após
isto eles deverão ser liberados.
Os poderes Executivo e o Judiciario em S.P. criaram, por decreto,
uma unidade experimental de saúde
em 2006, onde alguns adolecentes
após 3 anos de internação, passariam por avaliação psiquiátrica para
dizer que tem, algum problema
mental com a justificativa de serem,
tratados numa unidade de saúde
experimental. A partir daí começa o
relacionamento com a luta antimanicomial, defendendo atendimento em
sistema aberto, meios comunitários,
sem privação de liberdade, devido
ainda convivermos com a unidade
experimental de saúde, notamos
que é necessário união nesta luta
em defesa dos direitos das crianças e
adolecentes, maior participação na
políticas de drogas, criação de CAPS
A.D. No caso de CAPS A.D. infantil,
chega ser importante a união do movimento da criança e adolecentes e da
luta antimanicomial. http://www.
cedecainterlagos.wordpress.com
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