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APRESENTAÇÃO 

No final de 2007, após um processo de discussões acerca do chamado Ciclo de Violência, a 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo (SMADS), ao 

demonstrar interesse em desenvolver metodologias de atendimento ao público envolvido e, ao 

mesmo tempo, em compreender esse fenômeno, apresentou o edital para um “projeto piloto” de 

Núcleo de Proteção Psicosocial Especial para Ciclo de Violência (NPPE–CV)1, a ser impulsionado na 

região da Capela do Socorro. 

O edital n° 076/2007/SMADS (CL) previa o  

atendimento a adolescentes e seus familiares envolvidos no Ciclo de Violência tendo em 

vista que o foco das atenções visa[va] o desenvolvimento de metodologia de trabalho e 

produção de conhecimento bem como, o acompanhamento e encaminhamento desse 

público específico sempre que constatada a violação de seus direitos, conforme dispositivo 

dos art. 98 ao 102 da Lei Federal 8.069/90 Estatuto da Criança - ECA. 

O CEDECA Interlagos – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Interlagos -, é uma organização não-governamental que atua, há dez anos, na defesa de direitos 

humanos de crianças e adolescentes, na região da Capela do Socorro e Parelheiros. Ambas as 

regiões têm sido extremamente castigadas pelas constantes violações de direitos, segundo o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Mapa da Vulnerabilidade, dentre outros estudos.  

A organização foi fundada em 1999 a partir do desejo de pessoas que viviam na região que 

compõe o extremo sul de São Paulo, de mudar a realidade dura e opressiva de tantas pessoas 

circundadas pelas constantes violações de direitos. 

Sua história revela uma atuação de sete anos no atendimento a jovens em cumprimento 

de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA) - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) – e, nesse período, foi capaz de desenvolver uma metodologia 

diferenciada de atendimento, buscando coesão e fortalecimento dos processos de garantia de 

direitos, enquanto organização executora.  

                                                             
1 Nos primeiros editais dos serviços de atendimento de adolescentes em cumprimento de MSE-MA e o piloto de CV a 
nomenclatura do serviço era Núcleo de Proteção Especial (NPE). Nos editais seguintes a nomenclatura é alterada para 
Núcleo de Proteção Psicosocial Especial (NPPE). 
 



 

 

Além destas atividades, durante sua história, desenvolveu – e desenvolve - outras ações 

tais como: mobilizações comunitárias (PROASF, Programa Ação Família), atividades culturais 

(Ponto de Cultura), atividades de cunho socioeducativo não institucional (Futebol Libertário), 

atendimentos individuais (Pólo de Prevenção a Violência Domestica e Sexual), e diversas 

intervenções de defesa direta permeadas por incidências políticas (participação em espaços 

formais da sociedade civil, grupos acadêmicos e fóruns de debates públicos). Compreendem-se, aí, 

algumas estratégias de Proteção Jurídico-Social, à qual se confere a titularidade de linha de ação 

da política de atendimento - disposta no art. 87, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Um dos processos importantes nesta trajetória foi a manutenção do diálogo com o setor da 

Assistência Social no município de São Paulo (atual SMADS), enquanto parceiro para o convênio; 

naquele momento específico, pela execução da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

Os convênios entre o CEDECA Interlagos e a Prefeitura do Município de São Paulo sempre 

foram pautados pela transparência e diálogo constantes, tendo como foco o atendimento de 

qualidade ao adolescente ao qual se atribui a autoria de ato infracional, sem perder de vista a 

diferença de papéis políticos entre ambas instituições. 

Os anos de 2006 e 2007 foram de grande importância para este Centro de Defesa, que 

passou a se reorganizar internamente ampliando sua atuação de defesa de direitos humanos a 

partir de um intenso processo de revisão de sua missão e natureza. Tal decisão política foi 

atravessada pelo rompimento dos convênios que mantinha com o Governo do Estado de São 

Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo na execução dos serviços de atendimento aos 

adolescentes que cumpriam as medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade2. Ao mesmo tempo, permanecemos na luta pela qualificação dos serviços de 

atendimento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, mantendo sua clareza 

de objetivos e coesão com seus princípios. Ao interromper as parcerias referidas, o CEDECA 

Interlagos – consolidando seu papel predominante na Defesa de Direitos - mantém sua coerência 

do compromisso com as crianças e adolescentes, avança no fortalecimento de sua essência 

enquanto Centro de Defesa e potencializa sua ação como ator do Sistema de Garantia de Direitos 

                                                             
2 Vale destacar que durante os anos 2004 – 2005, foram impulsionados os primeiros projetos de atendimento 
municipalizado, junto ao jovem em cumprimento de MSE-MA na capital paulista depois de muita luta pela 
municipalização deste atendimento. Foram criadas as primeiras experiências de atendimento de LA junto com a PSC, 
esta ultima já atendida pela prefeitura há vários anos, mas ainda sem um serviço especifico no âmbito municipal que 
articularia todo o trabalho. A luta pela municipalização deste atendimento era antiga e o CEDECA Interlagos esteve 
sempre nesta batalha, uma das razões, inclusive, que impulsionou o rompimento dos convênios. 



 

 

(resoluções 113 e 117 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA, 2006). 

Perenemente, este Centro mantém-se próximo ao público adolescente e jovem, 

entendendo que nas comunidades do entorno estão presentes adolescentes, sujeitos de direitos, 

independentemente de estarem ou não em cumprimento de MSE-MA, pois, sim, compõem o 

nicho da população a quem se dirige o trabalho deste Centro de Defesa. 

Assim, o CEDECA Interlagos permaneceu desenvolvendo os trabalhos de atendimento 

direto a adolescentes e jovens da região que compreende a Capela do Socorro e Parelheiros, 

utilizando linguagens como cultura e esporte para discussão de direitos humanos. Esboçava-se, à 

época, o desejo de se compreender melhor as estratégias de atendimento a adolescentes 

denominados como em situação de vulnerabilidade e de risco, compreendidas pelo Centro de 

Defesa como inertes a um ciclo de violação de direitos.  

Ao se debruçar sobre o edital apresentado por SMADS no final de 2007, o CEDECA 

Interlagos verificou que esta poderia ser uma excelente oportunidade de desenvolver e produzir 

conhecimento acerca do chamado Ciclo de Violência, visando à qualificação da política pública 

pelo desenvolvimento de metodologia e narrativas inovadoras de atendimento a esse público, a 

partir do conhecimento construído tanto no atendimento em MSE-MA, como com quaisquer 

outras ações com adolescentes e jovens da região. 

O projeto enviado e aprovado contemplava, então, dois grandes eixos: 

1. Atendimento aos adolescentes e jovens, prioritariamente à população mais vulnerável da 

região administrativa da Capela do Socorro (distritos de Socorro, Cidade Dutra e Grajaú), que 

estariam à margem da política integral operacionalizada pelo Sistema de Garantia de Direitos. 

Estariam, assim, inseridos no chamado Ciclo de Violência. Visar-se-ia, com essa assunção, ao 

rompimento do círculo vicioso da vulnerabilidade social, rumando-se para a substituição por um 

círculo virtuoso dinâmico que conduziria às situações de mobilização e articulação sustentáveis. 

2. Produção de conhecimento com pesquisa e sistematização de dados que auxiliasse na 

construção da concepção do chamado “Ciclo de Violência”, bem como da metodologia de 

atendimento deste público.  

 



 

 

Os objetivos propostos foram: 

1. Incubar metodologia inovadora de atendimento a adolescentes e jovens inseridos no 

Ciclo de Violência. 

2. Que os adolescentes e jovens se empoderassem dos direitos preconizados na Doutrina 

da Proteção Integral – em parte significativa materializada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - e atuassem de forma protagônica na Capela do Socorro, consolidando trajetórias de 

afirmação dos direitos que culminassem na promoção social. 

3. Colaborar com a construção crítica de concepção sobre Ciclo de Violência na 

perspectiva da produção de conhecimento a partir da pesquisa, levantamento de dados e 

sistematização. 

A presente publicação tem por objetivo compartilhar o resultado do trabalho desenvolvido 

ao longo dos anos de atuação com o Núcleo de Proteção Psicosocial Especial – Ciclo de Violência 

(NPPE-CV).  

Compreendemos que o CEDECA Interlagos, a partir de sua trajetória no Sistema de 

Garantia de Direitos, enquanto organização de defesa dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes, traz no bojo desta publicação um olhar particular sobre a realidade a que chamamos 

de Ciclo de Violência (CV) e que, em momento algum, temo-la como verdade determinada e 

encerrada em si mesma. 

Ao contrário. Entendemos que a compreensão desse processo se constrói coletivamente, e 

que esta publicação será apenas um dos pontapés iniciais numa discussão coletiva, urgente e 

necessária, no que tange ao atendimento de crianças e adolescentes no município de São Paulo. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

Temos visto nos últimos anos, as políticas assistenciais sendo constantemente 

reconfiguradas. Exemplo disso é a política de atendimento as famílias. No decorrer do tempo, os 

serviços da Assistência destinados às famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade 

social e de risco, sempre sofreram significativas alterações a cada troca de governo. Cambia-se o 

nome dos Programas e mudam-se algumas metodologias de trabalho e de entendimento dos 

conceitos determinantes para o protagonismo deste público, na busca por romper com o ciclo de 

violação de direitos.  

Este processo gera, de um lado, o fortalecimento das discussões entre sociedade civil e 

governo, por uma constante tentativa de qualificação de tais políticas. Por outro, tais alterações 

de serviços públicos comprometem sobremaneira a consolidação dos programas de governo em 

políticas de Estado que garantam universalidade de acesso, continuidade de oferta e uniformidade 

de qualidade, de forma que articule diferentes atores sociais e que o foco seja, de fato, na 

comunidade e na família, como preconiza o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.  

Tendo como ponto de partida o denominado Ciclo de Violência - conceito comumente 

utilizado, na cidade paulistana, na década de 2000, no âmbito da Assistência Social, para 

compreender as relações sociais de determinado público -, a reflexão aqui apresentada destina-se 

a contribuir para o debate estabelecido no campo das políticas assistenciais para a juventude, com 

especial recorte na adolescência, situadas no âmbito da proteção especial. 

Inicialmente, o documento apresenta-se sob o viés histórico e conjuntural. Posteriormente, 

aborda-se o viés teórico-metodológico, a partir da prática adotada no atendimento a jovens 

“inseridos no Ciclo de Violência”. E, por fim, algumas considerações são realizadas para contribuir, 

de modo mais profundo, nos debates sobre as políticas assistenciais de Estado, na lógica da 

proteção integral de crianças e adolescentes.  

 

1. O Ciclo de Violência Paulistano: uma caracterização do ambiente da discussão.  

  Destinamos esse capítulo à apresentação do resultado de uma das estratégias de estudo 

sobre a criação da categoria Ciclo de Violência. Elaborado o serviço, desde 2003, pela então 



 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), consta da mesma Pasta de governo até a atual 

gestão da política de Assistência Social, sob a gerência da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS). 

   Através de investigações de documentos oficiais, tais como Plano Municipal da Assistência 

Social, Normas Operacionais Básicas (NOB) e Editais de Convênio Público-Privado, procura-se 

identificar e caracterizar o instituto Ciclo de Violência, do que se entende estar inserido no âmbito 

da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 

no mesmo bojo – conceitual e prático - do atendimento aos jovens em cumprimento de medidas 

sócio-educativas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade – Lei 

federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente). 

  No entanto, notou-se a escassez de registros da historiografia do programa, mormente 

quando de sua elaboração conceitual. Diante disso, esse texto recebe a contribuição de Beat 

Wehrle (Tuto), que presenciou e colaborou na construção de programas de Assistência Social 

durante a gestão municipal 2001-2004, período em que se criou o serviço de atenção aos jovens 

“inseridos no Ciclo de Violência”. Consta na forma de entrevista, a seguir por extenso3. 

CI: Ciclo da Violência: em qual o contexto histórico surgiu e quais eram os motivos para sua 

criação? 

T: A opção de trabalhar com adolescentes envolvidos 'no ciclo da violência' surgiu no 

momento do difícil processo de municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto, na 

gestão da Secretaria de Assistência Social da Cidade de São Paulo no período entre 2002 e 2004. 

  Em nossa visão, as histórias biográficas de adolescentes em conflito com a lei mostram 

claramente que a razão de ser destes atos infracionais não pode ser reduzida a adolescentes 

portadores de problemas, dificuldades e déficits em suas vidas pessoais e individuais que, portanto, 

demandariam apenas serviços de acompanhamento de casos específicos. Suas histórias são 

produto e conseqüência da apropriação desigual dos capitais econômicos, políticos e culturais 

(Foucault) tão típica para as construções societárias no contexto do capitalismo. Ao mesmo tempo, 

vivemos em um momento de ampla formalização democrática que nos brinda com a garantia 

ampla dos direitos das crianças e dos adolescentes (em perspectiva nacional e internacional). 

                                                             
3
 Legenda: CI (CEDECA Interlagos, entrevistador), T (Beat Wehrle - Tuto, entrevistado) 



 

 

  No entanto, a distância entre a letra morta da lei e as demandas vivas cotidianas de 

adolescentes privados das condições dignas de crescer e desenvolver-se causa danos terríveis e 

processos incessantemente repetidos de dramas e tragédias biográficas. Por isso, a ampliação do 

foco inicial (adolescentes autores de ato infracional) para o conjunto de adolescentes 'envolvidos 

no ciclo da violência' foi proposto e defendido.  

CI:  Quais foram as referências para o início das discussões? 

 T: O pressuposto para essa ampliação do foco era a convicção de construir uma política de 

assistência social garantidora de direitos sociais para além do foco do ato infracional. 

CI:  O que foi pensado para sua operacionalização e como se deu? 

T: Partimos da percepção empírica que o grupo de adolescentes que viviam e vivem as 

mesmas trajetórias, os mesmos caminhos como os adolescentes ditos autores de ato infracional, 

era bem maior do que aquele grupo já bastante numeroso de adolescentes julgados por 

determinado ato infracional. O contexto de desesperança e de falta de perspectivas que atinge os 

adolescentes de forma especialmente marcante era visto como uma pedra que, ao cair no lago, 

desenhava círculos bem maiores que o foco primeiro da municipalização de medidas 

socioeducativas em meio aberto. 

  Esta opção tem, a meu ver, um lado positivo e outro negativo. O lado positivo foi a 

tentativa de tomar a oportunidade da municipalização das medidas socio-educativas em meio 

aberto e pressionar dentro do governo municipal por uma responsabilização política na realização 

de políticas públicas que, conforme as exigências legais, pudessem reduzir a distância entre 

previsão legal e visão do real. Claro que este processo exigia não apenas uma elaboração de uma 

política específica no nível da Secretaria de Assistência Social, mas dependia de um movimento 

crescente dos próprios adolescentes e das organizações e serviços que com eles caminham, no 

sentido de fazer da implantação da municipalização a gota d'água para alavancar um processo 

mais amplo de pressão por políticas públicas coerentes e conseqüentes na perspectiva da defesa e 

da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O resultado imediato foi pequeno. O 

Governo Estadual boicotava o processo de municipalização, e o próprio Governo Municipal deixava 

a Secretaria de Assistência Social na base de pão e água para assegurar a gestão de desafios 

crescentes e explosivos. O desenho do processo de municipalização das medidas socio-educativas 

baseou-se em superar definitivamente uma visão institucionalizadora do acompanhamento socio-



 

 

educativo e desenhou uma rede de serviços complementares desafiadora também da cultura 

institucional de organizações conveniadas que tendem a levar, cada uma em torno de seu 

convênio, modelos próprios e específicos sem indicadores universais próprios de uma política 

pública.  

  O lado negativo foi conseqüência destes resultados pequenos no curto prazo, decorrentes 

do fato de o processo inscrever-se claramente em um caminho também de transformações de 

culturas políticas e institucionais. E resultados em processos desta natureza somente podem ser, 

no curto prazo, pequenos e humildes, mas, ao mesmo tempo, representam passos essenciais para 

alcançarmos, no médio e longo prazo, mudanças paradigmáticas na lida das questões sociais e de 

suas políticas decorrentes. Infelizmente, o novo Governo Municipal a partir de 2005, alinhado com 

o Governo do Estado, abortou de imediato as perspectivas preparadas. 

CI:  Qual intenção da Interface com as medidas socioeducativas? 

T:  Falar neste contexto de 'ciclo de violência' carece, efetivamente, de sentido. Pois abriria 

mão para a compreensão de uma 'criminalização' de um amplo grupo de adolescentes não-

sentenciados, não-julgados e nem acusados de atos infracionais. Explico: A ampliação do foco de 

adolescentes autores de ato infracional para 'adolescentes envolvidos no ciclo da violência' 

buscava uma ampliação da construção de serviços específicas correspondentes às demandas reais 

de adolescentes em contexto urbano e metropolitano. A interrupção, no entanto, deste processo 

de construção de políticas públicas, de um lado, em função de falta de prioridade no poder público 

e, por outro lado, por falta da percepção pelas organizações conveniadas e da sociedade civil de 

modo geral da importância deste momento, abriu o risco de uma interpretação invertida. E 

realmente, atender adolescentes 'do ciclo da violência' em serviços específicos para adolescentes 

julgados autores de ato infracional, sem perspectiva de uma construção mais ampla de defesa e de 

garantia de direitos, 'criminaliza' e estigmatiza um grupo significativo de adolescentes já 

suficientemente excluídos e marginalizados.  

  Para mim, a conclusão é clara. Mantendo ou não o termo de 'adolescentes envolvidos no 

ciclo da violência' (e pessoalmente tenderia a não mais utilizar o termo), o desafio primeiro e a 

prioridade essencial é o aumento da pressão social por uma política pública ampla e coerente de 

defesa e de garantia dos direitos da criança e do adolescente para romper, de uma vez, com uma 

visão política que se guia exclusivamente por uma racionalidade econômica e que leva a sério a 

identidade do Estado de Direito apenas quando esta interessa à racionalidade referida.  



 

 

  Após essa breve entrevista, notamos o redimensionamento dado entre as gestões 

municipais do programa que inclui o serviço mencionado. Apresentou-se, aqui, portanto, um 

pequeno sinal – mas significativo, porquanto feito por um então agente público - da dinâmica 

administrativa do Município de São Paulo, nos últimos 10 (dez) anos. 

  Faremos, a partir de agora, uma retomada histórico-conjuntural na qual pretendemos 

identificar algumas das causas e dos motivos que justifiquem o atual retrato paulistano de 

garantia de direitos de adolescentes. 

 

2. Retomada Histórica e Conjuntural    

2.1. O Estado e alguns modos de organização da sociedade – pano de fundo 

Para que seja possível compreender como a Assistência Social se configura hoje, é preciso 

fazer uma retomada histórica e conjuntural de seu surgimento e do contexto que a envolve.  

Antes de tudo, é preciso destacar, sob a visão política adotada e refletida no CEDECA 

Interlagos, e em resumidas linhas, o significado e a lógica de funcionamento do Estado, diferente 

em cada modelo conceitual de organização da sociedade. 

Partindo-se da perspectiva Capitalista, predominante no Ocidente, especialmente com o 

advento da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, exibe-se uma nova divisão entre classes, 

sustentada, predominantemente, pelos que possuíam os recursos naturais, detinham 

propriedades em cujo terreno edificavam-se fábricas, desenvolviam-se as tecnologias, entre 

outras riquezas, e pelos que passaram a ver na exploração de sua força de trabalho, por aqueles, a 

viável forma de subsistência. Esta dinâmica, reproduzida socialmente, regulamenta e firma um 

sistema de dominação política e social.  

Segundo Marx4 e Engels5, o Estado é a organização política resultante do pacto firmado 

entre as classes sociais em cada contexto histórico, muitas vezes, através de conflitos6. Ou seja, o 

                                                             
4 Karl Heinrich Marx nasceu em 1818 na cidade Tréveris, Alemanha. Herdeiro da filosofia alemã, considerado ao lado 
de Kant e Hegel um de seus grandes representantes. Foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, tendo uma 
produção teórica com a extensão e densidade de um Aristóteles, de quem era um admirador. Formulou uma nova 
lógica ou teoria histórica, que ficou conhecida como “Materialismo histórico-dialético". Esta consistia no 
desenvolvimento bem mais elevado que as intuições do materialismo feuerbachiano sobre uma interpretação 
materialista e dialética do devir da humanidade (evolução histórica). A realidade material produz as condições de vida 



 

 

Estado é concebido como inerente à dinâmica das transformações sociais expressando suas 

formas e funções diferenciadas; reforma-se dentro de um processo de múltiplas determinações e 

representa uma tendência histórica. 

Para Gramsci7, esta organização política contém também uma ordem jurídica, ou seja, um 

complexo de regras, normativas e órgãos destinados a manter o controle considerando as suas 

características mais essenciais, que pode ser num patamar de fiscalização, inspeção ou até mesmo 

de dominação8, aliás, esta, mais decorrente nesta sociedade. 

Assim, o Estado é previsto por uma gama de princípios e valores garantidos por leis, além 

de uma esfera de articulações e acordos, regidos politicamente e principalmente por quem detém 

os meios de produção9. 

Comparece diante de desdobramentos históricos como uma exigência da classe dominante 

de se constituir em poder central, supremo e soberano. 

                                                                                                                                                                                                          
que expõe ao "homem" sua circunstância existencial, cujo partirá todas as suas idéias de mundo, ou seja, ideologias. 
Não é a idéia que produz a realidade, é a realidade que produz idéias. Mas dialeticamente se corelacionam e se 
sintetizam em uma práxis social. 
5 Friedrich Engels nasceu em 1820 na cidade de Wuppertal, Renânia do Norte – Westfalia, na Alemanha. Foi um 
filósofo que junto com Karl Marx fundou o chamado socialismo científico ou marxismo. Ele foi co-autor de diversas 
obras com Marx. Engels foi um filósofo como poucos: soube analisar a sociedade de forma muito eficaz e concreta, 
influenciando diversos autores marxistas. 
6 Para os autores a análise dos processos históricos está absolutamente perpassada por conteúdos sócio-histórico-
econômicos. A trajetória da humanidade por muitas vezes vê-se envolta em grandiosos conflitos e guerras para 
transformações políticas e sociais e por outras são instituídos acordos por lideranças detentoras do poder 
principalmente econômico numa perspectiva de sanar questões territoriais, políticas históricas, entre outras, sem 
maiores prejuízos as populações ou déficits aos Governos e Estados, ou seja, prefere-se uma prática de gabinete ou 
cúpulas do que reconhecer de fato qual é o desejo e as necessidades do povo e principalmente seus direitos. 
7
 Nascido em Ales, na ilha da Sardenha, em 1891, (1891-1937), numa família pobre e numerosa. Foi o co-fundador do 

Partido Comunista Italiano,(1891-1937) foi uma das referências essenciais do pensamento de esquerda no século 20. 
Comprometido com um projeto político com intenção de revolução proletária, Gramsci se distinguia de seus pares por 
desacreditar de uma tomada do poder que não fosse precedida por mudanças de mentalidade. Os conceitos e 
categorias criados ou valorizados por Gramsci hoje são de uso corrente em várias partes do mundo, sendo um deles o 
de “cidadania”. O pensador chamou a atenção para elevação cultural das massas, ou seja, para a necessidade de livrá-
las de uma visão de mundo que, por se assentar em preconceitos e tabus, predispõe à interiorização à crítica da 
ideologia das classes dominantes. 
8Gramsci desenvolve uma visão mais elaborada e complexa sobre o Estado. Para ele o Estado é força e consenso. Ou 
seja, apesar de estar a serviço da classe dominante ele não se mantém apenas pela força ou por estruturas legais, sua 
dominação é bem mais sutil e eficaz. Através de diversos meios e sistemas, inclusive e principalmente, através de 
entidades que aparentemente estão fora da estrutura estatal coercitiva, o Estado se mantém e se reproduz como 
instrumento de uma classe, também construindo o consenso no seio da sociedade. Assim, Gramsci amplia a visão 
marxiana do Estado, interpretando-o como um ser que a tudo envolve, o qual é composto pela sociedade política e a 
sociedade civil.   
9
 Segundo a teoria marxista, os meios de produção são afinal compostos por meios de trabalho e objetos ou 

ferramentas  de trabalho. Trata-se de conteúdos e componentes concretos que têm por finalidade mediar as relações 
entre o trabalho humano e a natureza, no processo de transformação da própria natureza. Ou seja tanto a matéria 
prima prima quanto maquinários e  tecnologias compoêm este conceito. 



 

 

Na visão marxiana, o Estado Capitalista é um instrumento de opressão de uma classe sobre 

a outra, sob aparência de equilíbrio e de justiça, mas correspondente aos interesses da burguesia 

– setor permeado por, na sua maioria, membros das classes de produtores e proprietários -, pois 

neste modelo capitalista, o Estado redimensiona e altera as dinâmicas das ações do mercado.  

Historicamente, aqueles que não detêm os meios de produção reivindicam a garantia de 

seus direitos, através de lutas sociais e políticas, por meio de movimentos organizados ou envoltos 

em um lócus institucional (como Fóruns, Conselhos e Sindicatos). Ocorrências históricas que 

findaram o século XIX – a exemplo da Comuna de Paris10 e algumas revoluções unificadoras 

européias - tinham o objetivo de regulamentar a vida em sociedade e administrar os negócios de 

interesse público, ou seja, tratar dos contratos destinados ao proveito da população e defender os 

interesses do povo, de um modo geral.  

Desta maneira, o Estado foi se configurando também a partir de repetidas re-pactuações 

sociais. Trata-se de uma arena de lutas. Os diferentes interesses em disputa revelam um sistema 

de hegemonia e contra-hegemonia política e econômica.  

Visando à manutenção da ordem, o Estado aparentemente tenta convencionar as relações 

de interesses especialmente por estabelecer acordos entre os gestores públicos e a sociedade 

civil, estimulando a crença em melhorias capazes de transformar e organizar as expressões de 

“questões sociais” 11 como violência, fome, desemprego, entre outras. 

No entanto, durante o século XX Ocidental, é visível a diminuição do Estado no campo 

social, caracterizando-se o que, ao longo dos anos, chamar-se-ia “Estado Mínimo”, ou seja, 

ausente no que diz respeito às garantias de direitos sociais. Como característica mais marcante, 

responde às exigências do Mercado e reduz o investimento e qualificação de trabalha nas políticas 

sociais, desnudando assim as problemáticas dessas expressões. 

                                                             
10 Em 1871, foi o governo fundado na Capital da França pela resistência popular diante das tentativas de invasão 
alemã que durou cerca de 70 dias. 
11 Surgidas da desigualdade gerada pelo antagonismo de classes, onde o trabalho é subordinado ao Capital e expressa-
se à priori enquanto Injustiça Social, ou seja suas expressões são os resultantes deste antagonismo gerado nas agudas 
desigualdades entre os detentores de riquezas e aqueles que têm somente a força de trabalho a oferecer em um 
mercado que a convenciona conforme seus interesses, sendo esta a única forma da camadas mais subalternizadas da 
população reproduzir-se socialmente, essa características estruturais observadas nas últimas décadas do século XX 
são as desigualdades sociais que foram ampliadas, gerando novos incrementos à pobreza 



 

 

Por outro lado, o significado e a lógica de funcionamento do Estado são diferentes em uma 

perspectiva Socialista, sendo esta mais uma, entre tantas, perspectivas e fundamentos de projetos 

de sociedade.  

Uma possível leitura socialista de sociedade ideal defende o progresso social por meio de 

um modelo pautado na igualdade e distribuição das riquezas. Mantém princípios como a luta 

contra a injustiça social e contra o comércio privado de mercado competitivo. 

Os meios de produção devem ser divididos e comuns a todos na Sociedade. A correlação 

de forças tão presente na sociedade capitalista, em torno destes meios de produção, não é 

estimulada, até porque se prevê que não há espaço para todos competirem e lograrem sucesso, 

ao mesmo tempo. O Estado gesta as relações institucionais e garante os direitos de todos.12  

Entre os ideais do Capitalismo e do Socialismo, surge o Reformismo. Neste modelo, o 

Estado pretende responder aos direitos dos cidadãos, mas, ao mesmo tempo, destaca a eficiência 

produtiva do mercado. Nesse caso, os reformistas defendem a intervenção compulsória do Estado 

para alertar e redimensionar as ações do Mercado, sem alterar essencialmente a sua estrutura ou 

promover a distribuição eqüitativa dos bens. 

Estabelecidas as diferenças básicas da concepção de Estado nos modelos conceituais de 

organização da sociedade ocidental, é possível, então, aprofundar a análise histórica do 

surgimento da Assistência Social no Brasil e de suas influências.  

 

2.2. Atenção Social e Assistência Social à Criança e ao Adolescente sob a perspectiva dos 

Direitos Humanos. 

Os registros sobre assistência ao outro denunciam se tratar de prática antiga da 

humanidade. Em cada sociedade, toma um corpo com características específicas e absorvidas 

pelos sistemas políticos. Na sociedade em que vivemos (Capitalista), ganha o formato 

                                                             
12

 Em análise fora das nomenclaturas, sabemos que este já é um princípio de um Estado Democrático de Direito, 
previsto em nossa Constituição Federal. O Brasil é um Estado de Direito porque possui nas leis a limitação do exercício 
do poder público-político, e é um Estado Democrático porque este poder é subordinado a soberania popular. 
 



 

 

solidariedade social diante dos pobres, dos refugiados, dos doentes, dos órfãos, dos incapazes, dos 

desvalidos, dos mais frágeis, dos desafortunados, etc. 

Nascida da filantropia, reconhecida no espaço da caridade, ela foi e é produzida e 

conduzida pela solidariedade entre as pessoas. Foi referendada pela Igreja Católica durante a 

história medieval, moderna e contemporânea, que baseou as condutas morais de suas “ovelhas 

seguidoras” na caridade e amor ao próximo. Assim, antigamente, não se compreendia a pobreza 

como uma expressão da questão social. O pecado não se localizava na exploração da mão-de-obra 

das pessoas e na acumulação individual de capital, mas sim na ausência de ajuda ao “irmão” 

menos favorecido pela vida e pela vontade de Deus. 

Ao mesmo tempo, a Atenção Social desenvolvida sob a ótica curativa – na forma de 

práticas e políticas compensatórias – aos públicos considerados vulneráveis ou em risco, adotou, 

como um dos principais universos de atuação, o campo da Infância e Juventude. Inicialmente – 

quando da instauração portuguesa no Brasil -, as crianças e adolescentes que importavam às 

práticas (ainda privadas) de adoção, disciplinamento e educação eram as identificadas como 

abandonadas. Já no século XIX – com a crescente urbanização -, torna-se expressiva, não somente 

às instituições particulares, mas também aos Governos, a existência de jovens que cometem 

delitos, em geral, de pequena monta. Veremos, a seguir, recortes temáticos e estruturantes que 

emolduram e pintam o quadro social da Infância. 

 

2.3. A infância até o século XVI 

 Sabe-se que, até meados do século XIX, a Infância (do francês, grosso modo, “aquele que 

não tem voz”) não passava de uma faixa etária. Apenas posteriormente, consolidou-se como fase 

da vida que apresenta produções políticas específicas e particulares. É nesse ínterim que nos 

debruçamos, ao perceber que, para a devida autonomia infanto-juvenil em razão de sua faixa 

etária, uma das principais contribuições veio dos saberes científicos, tanto em prol do controle de 

comportamento dos menores infratores quanto em favor da proteção dos desvalidos e 

abandonados. E, querendo ou não, esse binômio é a fonte principal para os debates sobre a 

infância.  



 

 

  Mais detalhadamente, é de conhecimento histórico que, diante da ameaça exploratória de 

outros países europeus, Portugal decidiu, na década de 1530, firmar a primeira governança da 

Colônia, inaugurando o período colonizatório no Brasil. A partir da fixação dos europeus na terra 

brasilis, intensifica-se o processo de miscigenação, instalando-se um momento histórico de 

composição de conflitos étnicos, do que decorre a necessidade de um mínimo acerto moral, 

cultural, social e espiritual. Na medida em que as forças físicas portuguesas direcionaram suas 

demais forças (em especial, a religiosa) rumo à aculturação dos povos nativos e à colonização das 

terras brasileiras, os outros povos aqui conviventes passaram a ser automaticamente dizimados. O 

seqüestro de povos africanos para trabalho escravo no Brasil complementou esse cenário sócio-

histórico que nos serve de mosaico, de base para o prosseguimento desse estudo. A infância não 

passou despercebida nesse trajeto civilizatório, que apresentava, como um dos pressupostos, a 

reificação dos escravizados e catequizados. A segregação territorial e cultural foi uma das 

principais maneiras de quebra de eventual resistência dos mais vulneráveis. Logo, para a infância 

negra, miscigenada e indígena, restou resignar-se como elo mais fraco da frágil corrente de 

resistência. 

 

2.3.1. Roda dos expostos. 

  No esforço de retomada histórica sobre a Infância, SILVA (1997) anota que, entre 1500 e 

1874, deu-se o principal mecanismo de segregação social, submetendo-se as famílias ao papel 

ativo de uso da Roda dos Expostos. Implantado sob o modelo português das Santas Casas de 

Misericórdia, a Roda dos Expostos eram recipientes cilíndricos, sem parte de sua parede, alojados 

nos muros da Santa Casa, nos quais se abandonavam recém-nascidos, a serem encaminhados, em 

alguns casos, às famílias beneméritas. Em outros casos, “Homens de bem” chocados com o 

abandono nas ruas, que causava, inclusive, morte por animais urbanos, dedicavam-se às doações 

caritativas.  

  Até 1817, a Casa dos Expostos, que guardava a Roda, havia acolhido 45 mil crianças, dando 

origem a um índice de mortalidade de até 90%. A ausência de civismo, segundo o autor, nas 

pessoas que viveram durante essa fase evitou a congregação social em prol do espírito 

comunitário. As Casas de Misericórdia foram regulamentadas em 1806. Em São Paulo, a Santa 

Casa, inaugurada em 1703, teve a Roda em funcionamento até 1951. 



 

 

2.3.2. Crescimento desordenado: menores abandonados e menores infratores 

Com o ascendente processo de urbanização de algumas cidades brasileiras, o êxodo rural 

passa a ser critério das estatísticas sócio-econômicas, dimensionando o sistema de gangorras em 

que, de um lado, diversas famílias escravocratas sustentavam seus grandes lotes de terra com 

poderio político local bastante controlador; de outro, grupos sociais “urbanizados” ocupavam os 

pequenos centros populacionais, vivendo dos serviços e do comércio. A industrialização, em 

seguida, contribuiu para a intensificação da densidade demográfica urbana. A título de exemplo, a 

cidade de São Paulo contava com cerca de 30 mil habitantes em 1870 e em 1907, chegava a 286 

mil habitantes (SANTOS, 2006, p: 212). 

  A instalação das primeiras fábricas - em sua maioria têxteis e cerâmicas -, por volta de 

1890, constitui um movimento desenvolvimentista que se caracterizou, peculiarmente, por ter de 

abrigar “novas” e “velhas” populações, quais sejam, ex-escravos vindos das lavouras rurais e 

migrantes estrangeiros, em sua maioria, fugidos de guerras nacionais separatistas ou unificadoras. 

Quanto mais crescia ocorria a ocupação humana dos territórios brasileiros, em maior aumentava a 

responsabilidade das incipientes administrações municipais das grandes cidades, e vice-versa. 

  A explosiva demanda por empregos e outras ocupações lícitas não foi absorvida 

rapidamente nos centros urbanos. As grandes cidades começavam a dar mostra de saturação 

populacional. Diversas pessoas, assim, passaram a “perambular” pelos espaços públicos, inclusive 

crianças e adolescentes. Os conventos e orfanatos não se atualizavam ao tempo da História 

Cotidiana e, logo, nem mesmo os abandonados encontraram mais a guarida com a qual o Poder 

Público iniciava um comedido compromisso.  

  Frente a essa instabilidade nos fluxos populacionais – agravada pela histórica progressão 

geométrica demográfica, muito mais evidente nos centros urbanos, em que a maior parte das 

pessoas é forçada a compartilhar menores espaços, escassos serviços e arcaicos produtos de 

subsistência -, os micro-conflitos sociais saltam aos olhos, diante do que, impulsionadas pelo 

positivismo e cientificismo expressivos ao final do século XIX, iniciativas governamentais sociais – 

ainda ali(nh)adas às históricas experiências católicas – passam a se firmar nas agendas políticas 

brasileiras.  



 

 

Esses micro-conflitos podem ser compreendidos, de um lado, como a agressão visual que a 

presença crescente de menores abandonados nas ruas gerava à minoria populacional com 

desejável e aceitável estrutura sócio-econômica; de outro, a instabilidade emocional e patrimonial 

que essa mesma minoria mais abastada sofria na convivência com menores infratores que 

cometiam pequenos furtos. 

 

2.3.3. Patologização e Institucionalização   

  Os processos de segregação e tratamento do segregado, notadamente nos séculos XVIII e 

seguintes, não se concentravam somente na via criminal-penal (causa-conseqüência). Práticas e 

estudos da ordem psi iniciavam um novo momento histórico de dominação do corpo e, como 

retrata Michael Foucault, da alma. Na forma por ele denominada de Bio-Poder, os arautos das 

Democracias e outros sistemas menos igualitários compartilhavam, em semelhantes graus de 

intensidade, projetos de gestão dos seres humanos, normalizando-os e categorizando-os. Assim o 

é até os dias atuais.  

  Contudo, esse processo sempre fora pior para os humanos já segregados ou furtados em 

sua condição de dignidade e de direitos. Então, o espaço de dominação do corpo é alargado para 

que se caibam as práticas psíquico-institucionais, diante das quais, na seqüência, surgiram e se 

aperfeiçoaram diversas escolas da Psiquiatria. Trata-se, aqui, das atividades e concepções de 

patologização do ser humano e de sua identidade. Na prática, sob determinado diagnóstico 

referente à loucura e retratos congêneres, mais uma via se consolidava com o fim, muitas das 

vezes, de geração de estigmas e, em contra-via, de justificativas para a segregação e tratamentos 

psiquiátricos. 

  Uma vez patologizada a concepção e, portanto, o perfil clinicamente individualizado dos 

menores, o retorno do “Poder Público engajado” 13 à população não é outro senão o tratamento 

controlador, estimulado na nova sociedade da vigilância, que ainda convivia com o espírito da 

sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2007): conserva-se a repressão, mas se dá um salto imediato 

para modelos de prevenção social e moral, sustentados pela via policial, judicial e médica, como 

                                                             
13 Dizemos por “Poder Público engajado” o conjunto de poucas pessoas que, para além da burocracia característica da 
herdada administração portuguesa, procuravam conhecimento nos saberes enciclopédicos que imperavam nas 
poucas academias e congressos sobre as políticas para a infância. 



 

 

não mais somente mecanismos, mas pensamentos, de controle do comportamento cotidiano14. 

Aperfeiçoam-se algumas e criam-se outras instituições, por Michael Foucault comumente 

designadas “Instituições de Seqüestro”, que funcionavam “como sinal de ‘aviso implícito’ do que 

pode acontecer aos que se desviam dos padrões de normalidade instituídos, produzindo, assim, um 

processo de inclusão por exclusão” (COIMBRA e NEVES, 2002: 41). Reformatórios, escolas 

correcionais, prisões e hospícios são alguns exemplos das “instituições de seqüestro” em 

crescimento e em processo de padronização e absorção da população, de certo modo, indesejada. 

São os estabelecimentos denominados “espaços da ‘medicina social’”. Vem, então, a seguinte 

contradição: “as instituições, embora necessárias, são focos de doenças, desordens e, como tais, 

representam um perigo para o todo urbano” (SILVA, 1997). 

  Para dar conta desse efeito avassalador, entre 1874 e 1922, sob a crescente imigração 

estrangeira, o Estado Brasileiro concentrou-se na promoção do controle de doenças transmissíveis 

adquiridas no exterior (SILVA, 1997). Os espaços públicos e coletivos passaram a ter a devida 

ordenação, com a inspeção e averiguação mais corriqueiras15. Visando à situação da população, 

inclusive das crianças – indefesas -, os médicos, ao despontarem e se evidenciarem no tratamento 

das doenças em massa, tiveram sua imagem sobreposta à do jurista, que até então protagonizava 

nos casos sociais. Com estes, irá dividir o espaço de controle. Criam-se as legislações sanitárias e 

municipais.  

  As amas-de-leite inserem-se no contexto do trabalho de encaminhamento das crianças 

abandonadas nas Rodas. Na mesma intenção, procura-se tratar do parto, da mãe e da criança, 

num processo contínuo (aspecto protetivo). O sistema eugenista passa a estimular, entre outras 

práticas de controle populacional, a não-reprodução após o primeiro parto. 

  Com a tendência abolicionista do fim do séc. XIX, as crianças brancas abandonadas são 

progressivamente substituídas pelas crianças negras em muito maior crescimento do abandono. 

 

 

                                                             
14 Estudos absoluta ou parcialmente psico-biológicos sustentavam diversas teses de definição de comportamento, 
como as desenvolvidas pela Escola Moderna do Direito Penal (com os expoentes Lombroso e Garófalo, fins do séc. 
XIX). 
15 As vacinações humanas são modelos iniciados nessa época, sobre o que temos o importante episódio da Revolta da 
Vacina (Rio de Janeiro), sustentada pela negação de grupos sociais em se submeter à vacinação na cidade carioca. 



 

 

2.3.4. República: outro modelo de Institucionalização 

  Com o advento da República, o Estado aumentou o cuidado com os abandonados menores 

de idade. Era necessário aumentar a estrutura que, contrariamente aos preceitos de um Estado de 

Bem-Estar Social, iniciou-se no campo privado (Igreja). Já havia estabelecimentos correcionais 

particulares que se dedicavam, para além do abrigamento dos jovens, à disciplina pela 

profissionalização, o que inscrevia, em cada um, um senso moral e cívico extremamente desejado 

à época. São exemplos paulistanos: Lyceo do Sagrado Coração de Jesus, Abrigo de Santa Maria e 

Instituto D. Ana Rosa. No entanto, nesses estabelecimentos, passaram a chegar demandas de 

internação de jovens que já haviam experimentado passagens pelo sistema de justiça, o que 

constituiu, então, o estopim para o Estado criar suas próprias instituições, eis que, distintamente 

dos abandonados, os infratores ficariam à deriva, sem o acolhimento necessário pelas instituições 

particulares. 

“Até 1902, era comum na cidade [de São Paulo] a prisão de garotos efetuada por praças da 

Força Pública ou por membros da Guarda Cívica, que, sem outras alternativas, os levavam 

para as delegacias, onde passavam uma ou duas noites presos entre ‘perigosos bandidos’, 

numa espécie de castigo informal, sem julgamento ou qualquer tipo de registro, aplicado 

pela autoridade local. 

Numa correspondência de 1899 entre o Secretário da Justiça e o chefe de polícia, este 

perguntava sobre como efetuar o cumprimento da pena imputada a um jovem de 

Campinas, que até aquele momento achava-se recolhido à cadeia daquela localidade, o 

primeiro respondeu-lhe: 

‘Declaro que não havendo no Estado estabelecimentos correcionais onde possam ser 

recolhidos menores condenados a penas disciplinares, como o de que se trata, poderá ser 

designada a penitenciária, para onde deve ser enviado o aludido menor, dando-lhe um 

tratamento especial compatível com a pena que tem de cumprir’” (SANTOS, 2006: 224).   

  Cândido Nogueira foi o jurista que, em 1902, depois de criticar o abrigo dado aos menores, 

na Penitenciária do Estado, elaborou o projeto que se tornou a lei 844, de 1902, criando o 

Instituto Disciplinar – depois, Instituto Modelo de Menores – e a Colônia Correcional. Nasceu, 

então, em São Paulo, o primeiro Instituto Disciplinar oficial. 



 

 

  A institucionalização dos jovens, até então eclesiástica, toma espaço nos programas de 

governo, tornando-se oficiais. Em 1896, a Casa dos Expostos passou a se chamar Educandário 

Sampaio Viana. Depois, tornou-se Casa da Criança, após a criação do Serviço Social de Menores. 

  Em 1909, por fim, a lei 1.192 instituiu convênio entre governo e instituições particulares, 

produzindo os primeiros atos de terceirização dos trabalhos sociais que conhecemos no Brasil. O 

fluxo de demanda não era mais administrado pela via Sociedade (geralmente, a Igreja) –> Estado; 

e sim, o contrário. 

 

2.3.5. A supremacia do Poder Judiciário no tratamento dos menores 

Tratados e Convenções começam a ser recepcionados pelo ordenamento brasileiro. O 

Estado toma a responsabilidade sobre a Infância e Juventude; configura-se como titular da tutela 

do órfão e do abandonado. Ao mesmo tempo, a idade do jovem merecedor dos cuidados estatais 

foi consolidada aos 18 anos. O Poder Judiciário volta a ter hegemonia no assunto, principalmente 

após 1927, com o primeiro Código de Menores, elaborado por Juiz (Melo Mattos) que cria, em 

1924, o primeiro Juízo Privativo de Menores, a ser, anos depois, auxiliado pelo novo Conselho de 

Assistência e Proteção ao Menor. É o “Código Melo Mattos”, que consolida a supremacia oficial 

dos juristas no saber sobre o melhor tratamento aos menores. 

  Importante salientar a base do pensamento social desse período, alimentada tanto pela 

sociedade quanto pelos governos. A oferta estatal de cuidados e proteções sociais era 

acompanhada de políticas criminais menoristas incipientes. Para ambas as situações, a legislação 

se incrementava, afinal, a partir daí, tudo deveria partir do Estado, e não mais das preferências 

particulares e territoriais das estruturas privadas. Essa dupla função estatal gerava, logo, um duplo 

fluxo que implicava, de diferentes maneiras, a população nas engrenagens bio-políticas: controle 

pelas políticas sociais (“proteção”) e políticas criminais (“repressão”). 

  É preciso consentir que as proteções sociais sempre existiram, independentemente do 

modelo e da constituição de Estado Social, pois, pelas relações comunitárias, como é próprio dos 

princípios de sobrevivência humana, os mais frágeis passam a receber um cuidado especial. 

Nesses grupos sociais, o elo estabelecido entre vizinhanças, bairros e trabalhadores locais 

fortalece a proteção desejada por todos, por vezes, à revelia das normas legais oficiais na cidade 



 

 

ou no país16. Estabelece-se, aí, uma “proteção por proximidade” (BULCÃO e NASCIMENTO, 2002: 

54). 

  Já nos casos em que há fragilidade comunitária – por motivos de guerra, epidemia, 

devastações naturais, entre outras interferências -, a proteção social também se fragiliza, vindo o 

Estado, na medida de sua consolidação, a se comprometer por meio de seus programas, ora 

assistenciais (à época, aos abandonados), ora criminalizantes (aos infratores). 

  No entanto, é possível notar que, em ambas as situações – “proteção por proximidade” e 

“proteção estatal social” -, as pessoas verificam benefícios a serem auferidos sob o manto da 

proteção. Benefícios estes que, no início do século XX, não eram necessariamente emancipatórios, 

pois, pela natureza assistencialista, vinculavam os beneficiários aos ofertantes (privados ou 

públicos) de forma tutelar.  

  A regulamentação e ampliação das políticas sociais tornavam comum a prática de diversas 

pessoas se inscreverem nos livros oficiais – acionando os poderes executivos ou judiciários – para 

regularização de suas vidas, nos termos das novas leis que, além da coerção, estimulavam, em 

épocas de civismo exacerbado, a população a se padronizar no modo de vida, para o 

reconhecimento de cidadania. Essa prática, entretanto, fragilizava a proteção comunitária, pois 

um novo foco de “proteção” (estatal) surgia, agora, como uma mão forte para assegurar a cada 

indivíduo disciplinado o status de cidadã(o). 

  Todo esse processo histórico brevemente exposto fez com que a “proteção por 

proximidade”, nos centros urbanos, viesse a perder força para dar lugar à proteção 

institucionalizante.   

Essa fragilidade transformadora precede duas situações: 1) o recurso de determinadas 

populações ao Estado, para, de antemão, prover suas necessidades, até então, contempladas nos 

pequenos grupos sociais; 2) o surgimento de reserva de trabalhadores desempregados e/ou seus 

filhos menores a serem, residualmente, protegidos pelo Estado (seja na forma social 

                                                             
16 Quando se anota que as normas legais não são eficazes o suficiente para regular o cotidiano de determinadas 
populações brasileiras, não nos referimos apenas às normas penais, mas, também, às civis, a exemplo das 
regulamentadoras do poder familiar: muito comum é a prática que chegou a levar o nome de “adoção à brasileira”, 
segundo a qual o padrasto registra, em cartório, sua titularidade paternal na certidão de nascimento de criança ou 
adolescente que, sem a presença do pai natural, não contava com esse documento (embora, a expedição da certidão 
de nascimento não dependa da presença paterna, pois, acima de tudo, o registro civil é direito da criança). 



 

 

complementar, seja, e principalmente, no modo criminal). Se atualizarmos com as políticas atuais, 

a primeira situação poderia ser demandada pela via da Proteção Básica da Assistência Social; a 

segunda, Proteção Especial da Assistência Social.  

  Então, podemos registrar que, nesta época, vigoraram dois fluxos, por conseqüência da 

fragilidade da “Proteção por Proximidade”: 

1) Fluxo de Fornecimento de proteção estatal social às unidades familiares, ainda 

sobreviventes frente às intempéries sócio-políticas, que procuravam, acima de tudo, a 

regularização de suas vidas, visando, ao final, aos benefícios estatais (“proteção básica”). 

2) Fluxo de cobrança estatal de deveres ao cidadão, padronizando, normativizando e 

institucionalizando comportamentos individuais e grupais até então regulados sob a proteção 

comunitária cotidiana; com relação à Infância, o alvo era grupos de menores que, por ocasião do 

desmembramento da proteção comunitária, tornavam-se “vulneráveis”, vindo a ser encontrados 

nas ruas (Proteção Estatal Social pelo “problema social”) – “proteção especial”; 

  Fica clara a produção, pela via estatal, de novos comportamentos sociais e, assim, de novas 

conseqüências danosas à determinada parcela majoritária da população. (Re)produziu-se um (nem 

tão) novo sistema de classes sociais, pelo viés da Assistência Social. Em nome da proteção, o 

Estado passou a lançar ações de grande capilaridade, todavia, com alguns efeitos negativos 

devastadores na vida de milhões de habitantes brasileiros. É o que notamos ao dissecar o século 

XX em décadas. 

 

2.4. Assistência Social no Século XX 

Década de 30.  

A partir das décadas de 30 e 40, emergem nuanças mais expressivas no cenário dessa 

Política.  

Em 1935, dois anos antes da instalação do Estado Novo, Getúlio Vargas, em seu primeiro 

governo (1934-1937), criou em seu próprio gabinete um espaço composto por representantes da 

sociedade destinado a estudos e opiniões sobre problemas sociais. Pela primeira vez na história 



 

 

brasileira é criada uma legislação destinada à Assistência Social - lei n. 2.497, de 24 de dezembro 

de 1935. 

A partir desta data, é instituído o Departamento de Assistência Social do Estado, 

responsável pela formulação de políticas paliativas. Em contrapartida, o Estado reprime 

fortemente as manifestações das organizações populares.  

Definitivamente, a história da Assistência Social tem seu momento mais preciso, enquanto 

regulamentação das políticas, na década de 30: no governo Getulio Vargas, encontra-se uma 

seqüência de leis, decretos entre outros dispositivos legais que tratam a filantropia no interior do 

Estado, ou seja, regulamenta o setor privado no campo de prestações de serviços sociais. A 

assunção das políticas sociais caritativas, por parte do Estado, ocorrida no século XIX, é, portanto, 

reconfigurada sob o ponto de vista da terceirização às instituições privadas, já experientes e 

tradicionais. 

A Lei Federal nº 91 de 28/08/1935 é um evidente exemplo, pois cria o titulo de utilidade 

pública para as associações privadas sem fim econômico. Com isso, as associações passam a 

receber reconhecimento homérico e, em alguns casos, têm acesso ao fundo público por meio de 

subvenção ou isenção fiscal. 

Três anos depois, o governo federal restaurou o CNSS (Conselho Nacional de Serviço 

Social), vinculado ao Ministério de Educação e Saúde.  

De início, propõe-se a realizar inquéritos sociais, pois, na ditadura Varguista, somente 

alguns especialistas exerciam a relação dialógica entre as entidades sociais e a população 

beneficiada pelas práticas sociais. Neste contexto, a mobilização do operariado gerou determinada 

correlação de forças na estruturação do Estado Novo e influência na legislação social proposta 

pelo governo Vargas. 

Ao eclodir a Segunda Guerra Mundial em 1939, novas composições mundiais foram se 

afinando, o que exigiu uma readequação governamental brasileira rumo à coalizão dos Aliados 

ocidentais, sob pena de a política nacional se esfacelar se mantida a relação amistosa com Japão e 

Alemanha. 

 



 

 

Década de 40.  

O Brasil se manteve neutro até 1942, quando o Presidente Getúlio Vargas, declarou guerra 

à Alemanha e Itália. A partir de julho de 1944, soldados brasileiros foram combater o nazi-facismo 

na Europa. As mulheres foram conclamadas a participar do esforço de guerra, propagados por 

todos os cantos do país, em apoio à homenageada Força Expedicionária Brasileira. Perto do final 

da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as pressões populares para a redemocratização do país se 

deram a partir da intensificação dos movimentos sociais e sindicais e, ao final de 1945, o 

presidente Getúlio Vargas foi deposto.  

A empreitada brasileira durante a guerra comprometeu o país no pós-guerra, período 

marcado por árdua recomposição das forças políticas hegemônicas e desgastante adesão dos 

países dependentes do capital e da ciência e tecnologia dos novos impérios aos mesmos. Com o 

mundo largamente exaurido e arruinado, a questão social no Brasil não poderia estar diferente.  

Promoveu-se um esforço de “paz” destinado a crianças e suas mães necessitadas, famílias 

consumidas pela magreza da economia, pois o processo de empobrecimento intensificava-se nas 

regiões Norte e Nordeste do país; nas áreas mais centrais do Brasil, todos os recursos eram 

voltados à industrialização e restava ao operariado o trabalho precarizado ou o desemprego. 

Criou-se, então, uma legião de campanhas, a gerar e fortalecer um corpo da sociedade civil sem 

finalidades econômicas, interessado em congregar as organizações de boa vontade. Ou seja, a 

assistência regressa ao âmbito da caridade, da vontade “boa”, associando mais uma vez a 

Assistência Social à uma característica feminina.  

Em seu bojo, inicia-se o apoio às famílias de pracinhas e passa-se a estender sua ação à 

grande massa extremamente pauperizada e não balizada pelos planos previdenciários.  

Intensificam-se os atendimentos às famílias flageladas por calamidades, secas, enchentes, 

entre outras catástrofes de cunho natural ou social a imprimir na Assistência Social um caráter de 

urgência. Nesse modo, a desorganização político-social gerada pelos efeitos econômicos da Guerra 

e pela crescente e não planejada urbanização brasileira colocaram o menor delinqüente e/ou 

abandonado novamente no foco das incipientes políticas.  

  Em 1948, nasce das “Semanas de Estudos dos Problemas de Menores” uma ordem jurídica 

e assistencial, sob o patrocínio dos órgãos do Judiciário. 



 

 

  Os eventos realizados nessas “Semanas” ocorreram em vários anos seguidos, culminando 

na criação, em 1974, da “Pró-Menor”, gestora e executora da política no Estado de São Paulo.  

Década de 50.  

Na década seguinte, a manutenção do enlace com as Forças Armadas – contrapartida 

governamental frente ao empenho militar na Guerra – facilitou, entre outros ganhos, a inclusão de 

militares em postos governamentais estratégicos, como na Petrobrás e no Conselho Nacional do 

Petróleo.  

No governo de Juscelino Kubitschek, o grande lema era “50 anos em 5”, o que, por 

prioridades regionais distintas que não convergiam no real e harmônico desenvolvimento 

nacional, geraria, décadas depois, expressivas desigualdades regionais, gerando um fosso entre o 

Nordeste e o Sul do país. 

Uma das expressões dessa dinâmica foi o modelo de “Substituição das Importações” – 

saída econômica encontrada para diminuir a dependência da produção estrangeira -, pelo qual o 

grande mercado de aquisição de produtos estrangeiros fora substituído pela produção de bens 

duráveis no interior do próprio país. Esta ampliação se deu graças à vinda das grandes 

multinacionais internacionais para o Brasil, trazendo, assim, as indústrias de máquinas, 

ferramentas, materiais de transportes, como também as farmacêuticas, metalúrgicas, siderúrgicas 

e automobilísticas, entre outras. 

A expressão do desenvolvimentismo marcou-se por uma política econômica combinante à 

ação do Estado, ao empresariado nacional e o capital estrangeiro, a fim de se promover o 

desenvolvimento baseado na industrialização. 

   Foi um período de relatividade política, graças à habilidade de Juscelino Kubitschek, 

governante que pregava o respeito à Constituição para balizar as ações dialógicas com o povo. 

Neste aspecto, portanto, encontravam-se soluções mais pacíficas de respeito às reivindicações 

populares, evitando-se, também, possíveis conflitos com a oposição. 

No campo da Política Interna, as questões relacionadas à Assistência Social se 

aprofundaram, desde sempre destinada às regiões mais marcadas pela desigualdade, 



 

 

acompanhando o caminho das grandes instituições, a modernização das administrações 

municipais e o surgimento de novos programas voltados para as populações rurais. 

Ao mesmo tempo, nas instituições assistenciais, paulatinamente, logra-se maior 

sistematização técnica e teórica de suas funções e ações, alcançando a definição das áreas 

preferenciais de atuação técnica. Recorreu-se à influência estadunidense, voltando-se ainda mais 

para a atuação na área da Assistência como tratamento, nas linhas da psicologia e psiquiatria, 

daqueles “desajustados” psico e socialmente. A intensificação dos estudos proporcionou a 

diferenciação entre abandonado e infrator.  

E para um distinto modelo de institucionalização proposto pela República, desativam-se as 

Rodas e as Casas de Expostos. Entre os atendimentos reservados aos jovens, destaca-se a geração 

da oportunidade de trabalho17.  

Com base nas novas técnicas e teorias de cunho sócio-assistencial, não passa despercebida 

a possibilidade de novas abordagens comunitárias. Surgira, nessa esteira, uma nova modalidade 

de intervenção: o trabalho social realizado de forma grupal, que, há muito tempo utilizado de 

forma tradicional (recreação e educação), na década de 50, começa a fazer parte dos programas 

nacionais do SESI (Serviço Social da Indústria), LBA (Legião Brasileira da Assistência), SESC (Serviço 

Social do Comércio), e nos atendimentos territoriais, por via dos hospitais, escolas, bem como nas 

ocupações irregulares, entre outros. Iniciou-se uma nova abordagem que relaciona estudos 

psicossociais do participante com os conflitos decorrentes da estrutura social, abordagem essa a 

ser desenvolvida sob atividades grupais. Elaborou-se metodologia intitulada “Desenvolvimento de 

Comunidade”, na qual profissionais da área social se deslocavam das instituições e travavam 

contato direto com a população em suas comunidades, elegendo-se o território como o elemento 

metodológico e político de ligação entre os profissionais e o público-alvo das práticas sociais. 

Primava-se pela proximidade à realidade da população, o que gerou profundos questionamentos 

aos profissionais da categoria do Serviço Social e, por consegüinte, à Assistência Social, dando 

indícios das posteriores e agudas transformações no campo desta Política.  

                                                             
17 Apesar de ser um período marcado pelo assistencialismo, no ano 1942 é inaugurado o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), com a finalidade de enquadrar, sob a veia profissionalizante, a população dentro de uma 

complexa ideologia de medidas assistenciais e educativas consideradas necessárias à adequação da força de trabalho 

destinada ao inédito marco da industrialização no país.  

 



 

 

Trata-se, evidentemente, de um período marcante para o desenvolvimento das ciências 

sociais, notadamente resultante das décadas anteriores de estudos antropológicos, políticos e 

propriamente sociológicos, paralelos aos inéditos processos de crescimento vegetativo das 

cidades e industrialização de base. Os fenômenos sociais e suas reverberações nas instituições de 

Estado acabaram por disparar novas concepções de gestão das políticas, desde o campo artístico 

(com o iniciante movimento popular da Música e do Cinema Brasileiros), até as práticas 

assistenciais compensatórias às populações em crescente marginalização.  

Década de 60. 

Na década de 60, no entanto, com o fim do regime democrático, o tratamento aos 

menores, por mais que se mostre carregado de novos princípios e metodologias sociais, também é 

contaminado pelos princípios da Segurança Nacional e do Civismo, no melhor provimento militar, 

a partir de 1964. Pois, década marcada por enorme conturbação político-estrutural, foi um 

período em que, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, abriu-se a porta para o comando 

do país ao vice João Goulart, conhecido líder populista vinculado ao Movimento Sindical. Suas 

conhecidas Reformas de Base apresentavam-se, na essência, com finalidades sociais. 

Essa retomada popular causou, assim, inquietações nas camadas mais conservadoras e nos 

setores militares. O temor pelo representante de “esquerda” João Goulart gerou nestes 

segmentos uma articulação oposicionista, que culminou no golpe militar de 1964. Com o regime 

militar instalado, assinalou-se a visibilidade da política econômica do país pela vitrine da 

burocracia do Estado e a ideologia das elites brasileiras. 

  Nesse período, entrou em vigor a Doutrina da Segurança Nacional, reflexo da Ditadura 

governante, que pregava, entre outras ações e concepções, o modelo estadunidense de criação 

dos órfãos de pais mortos na Segunda Guerra. Reforçou-se, assim, no Brasil, o instituto da 

“Destituição do Pátrio-Poder” e criou-se a possibilidade de o juiz proferir sentença de abandono, o 

que passou a justificar a internação até os 18 anos de idade.  

  Reflexo da desaceleração da absorção, pelo Governo, da produção intelectual no país, o 

momento evidenciou um novo pensamento social: “se a família não consegue cuidar de suas 

crianças, o Estado tem o dever (e o direito) de fazê-lo”. Esse pensamento não era perpetrado 

somente pelos entrepostos estatais, mas também constituía o pensamento de muitas famílias 



 

 

brasileiras, especialmente as hoje adjetivadas como “famílias desestruturadas”, qualificativo que 

fora impregnado no comportamento familiar, fazendo com que esse se tornasse, de fato, 

suscetível à desestruturação, que se perfaz, contudo, sob a ausência de estrutura política social 

nas comunidades localizadas predominantemente nas regiões territoriais periféricas dos centros 

urbanos, bem como nas regiões com ocupação humana (rarefeita) dificultada pelas condições 

geográficas (exemplo: populações ribeirinhas amazônicas, fronteiriças com países andinos etc). 

  O tratamento social visava a institucionalizar pela profissionalização e treinamento para o 

exercício de determinada atividade, sem amplos conhecimentos nas generalidades, suas causas e 

conseqüências históricas ou teóricas. Em suma, com parcela de alienação política. Com a 

centralização do Poder nas mãos militares, as formas de assistência social tiveram de ser mais que 

oficializadas: foram regulamentadas em padrões únicos, quadrados, antiquados, justamente pela 

inflexibilidade perante a acelerada produção de conhecimento. Criam-se a FUNABEM (Fundação 

Nacional para o Bem-Estar do Menor) e, em São Paulo, a FEBEM (Fundação Estadual para o Bem-

Estar do Menor). São características fundantes dessa época o militarismo nos internatos e o 

incentivo de trabalho em órgãos públicos. Tal concepção consolida-se com o Código de Menores 

de 1979. 

 

Década de 70. 

Mas, mesmo assim, é na década de 70 que resplandecem para todos os cantos brasileiros, 

a reflexão e o debate sobre as práticas sociais totalizantes perante o público jovem autor de 

crimes. A discussão da Assistência acerca dos modelos de abordagem e concepções políticas sobre 

o papel das classes sociais emergiu de acordo com a ebulição e efervescência das transformações 

sociais. Tornava-se cada vez mais evidente e próxima a relação entre a produção de crimes e a 

marginalização social. 

Década de 80. 

  Na década de 1980, a discussão ocupou significativos espaços acadêmicos e 

governamentais, campos nos quais se coloca a Assistência como resultante e causa da relação 

histórica frente à desigualdade presente na interface do Estado e Sociedade. É década que, 

embora estigmatizada de “década perdida”, localiza um dos mais agitados períodos de criação 



 

 

legislativa de respeito aos direitos fundamentais individuais e – o destaque - coletivos e difusos, a 

culminar na Carta Constitucional de 1988 e na consagração da Assistência Social como parte de 

ações no conjunto da Seguridade Social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social). A 

concepção da Seguridade Social se encontra profundamente arraigada na cultura ocidental. 

Especialmente na Europa, segue a lógica inclusão-exclusão nas funções de acumulação de capital e 

de legitimação política do Estado, ao alimentar essa dinâmica. A política de bem-estar representa 

importante elenco de conquistas sociais e melhorias de qualidade de vida.  

 Neste mesmo período, os movimentos sociais brasileiros de defesa da infância e 

adolescência intensificaram a luta pelos direitos humanos desse público, integrando-se aos 

setores civis articulados contra o regime militar em vigência até 1985.  

  De grande expressividade, o movimento “Criança Constituinte” dedicou-se a colher mais de 

um milhão de assinaturas em todo o país, ato que culminou no fortalecimento da defesa de 

elaboração de norma constitucional que se debruçasse sobre os direitos de crianças e 

adolescentes.  

  Temos, assim, evidente o Princípio da Cooperação, pelo qual o Estado, família e sociedade 

em geral são (devem ser) cúmplices propulsores do desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

Entendemos que a cooperação deve perdurar enquanto houver Estado - criação, ficção para dar 

dinâmica, dentro de determinada ideologia, às relações institucionais, circunscrito a um território 

demarcado. É o que diz o artigo 227 da Constituição Federal:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde (...) além de coloca-los à salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 Marcos legais atuais, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) passaram a ser acompanhados – e internacionalmente justificados – pelos 

princípios da Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989), ratificada no Brasil em 1992. 

Instalou-se, ao menos oficialmente, a Doutrina da Proteção Integral, que, ao emancipar a 

juventude à condição de sujeito de direitos, deixa para trás, teoricamente, as inúmeras décadas 

colonizatórias, imperiais e republicanas que situavam essa parcela da população como meros 

objetos de tutela. 



 

 

A inserção da Doutrina da Proteção Integral na Seguridade Social aponta a dinâmica 

sistêmica em construção: o caráter de política da proteção articulada com outras políticas do 

campo social. Deste modo, esta Assistência comprometida e garantida no tripé da Seguridade 

Social, promulgada na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, comparece como uma 

nova situação político-institucional para o Brasil, um período de exame para essa política 

defensora dos direitos da população. 

A Constituição Federal concebe a consolidação da Assistência Social a partir do direito do 

cidadão e dever do Estado, independentemente de contribuição tributária prévia, o que:  

 Certifica e amplia a noção de proteção social; 

 Suplanta os limites das intervenções governamentais convencionais; 

 Introduz a garantia de acesso a mínimos sociais (art. 1º da LOAS). 

Pensa-se a Política da Assistência numa perspectiva de protagonismo e reconhecimento de 

especificidades da população brasileira, a guisa de uma ampla transformação social, a relembrar 

que o marco legal deste ideário é a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) promulgada em 1993. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 204 apregoa para a Assistência Social uma 

proposta de modelo descentralizado e participativo: 

I – descentralização político – administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Nota-se, nas concepções e normativas voltadas à proteção da criança e do adolescente, fiel 

relação com as políticas de assistência social. A Constituição Federal estabelece: Art. 227. §7º. No 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no 

art. 204. 

  E tal descentralização político-administrativa passa a ser destrinchada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em seu artigo 88. 



 

 

Evidentemente, o sistema político de distribuição de ações governamentais de proteção à 

infância, sob o ponto de vista organizativo-político, deve ser balizado nas políticas assistenciais. 

 Ao mesmo tempo, não é somente na Assistência Social que se localizam as linhas de ação 

de garantia de direitos de crianças e adolescentes, conforme prega o ECA: 

Art. 87: São linhas de ação da política de atendimento: 

I – Políticas sociais básicas; 

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles 

necessitem; 

III – serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicosocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

IV – serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes 

desaparecidos; 

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

 

As linhas de ação da política de atendimento denunciam que a Assistência Social, embora 

fundamental para determinar a organização administrativa das políticas para a infância, não basta 

para delimitar o conjunto de ações institucionais e políticas destinadas à garantia de direitos. 

Entende-se, portanto, que, nas políticas sociais básicas, a Assistência Social está presente na forma 

primária, acompanhada das demais políticas (educação, saúde, cultura, lazer, habitação, 

alimentação etc), e, tão importante quanto, na forma de atenção especial. Nesta, a Assistência 

Social, sob o ponto de vista político, desloca-se do campo compartilhado (com outras políticas) 

para atuar de modo diferenciado, não só na compensação à violação de direitos, mas, ainda mais, 

na redistribuição de direitos a determinada parcela da população. Esse avanço é facilmente 

compreendido, na prática, pelos programas de transferência de renda (supressão da violação) com 

condicionalidades (redistribuição de direitos). A meta assistencial, então, é, para além do 



 

 

restabelecimento do direito, propor novo ajuste social frente às intempéries que a sociedade 

capitalista desigual apresenta. 

Assim, é possível concluir que a aprovação da LOAS foi um grande salto no que diz respeito 

à proteção e avanço no direito a cidadania, pois é a única lei que prevê a proteção social em 

determinados segmentos da sociedade. 

Alinhando o ECA, a mesma Lei Orgânica prega que o caráter de proteção social e de 

atendimento das necessidades dos mínimos sociais, no entanto, é destinado: 

art. 2º. 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 

Pode parecer contraditório quando a Assistência Social, ao mesmo tempo em que prevê 

sua universalização no que toca ao direito (art. 4º, incisos II e IV) à política pública, também exclui 

alguns segmentos sociais, destinando-se àqueles que não têm como prover suas necessidades de 

reprodução social. 

Esta contradição só pode ser superada a partir do entendimento de que o fator gerador da 

Assistência Social é a exclusão social, esta, por sua vez, gerada como um resultado da competição 

individualista social, política e econômica, responsável pela notável corrida consumista e 

financeira.  

Por isso, a aparente incoerência é inerente à própria política de Assistência Social, que tem 

como fim “compensar” e re-adequar o modelo societal não distributivo da riqueza produzida 

socialmente. Em outras palavras, o direito à Política da Assistência Social é de todos; o acesso e 

permanência são para determinados segmentos sociais que dela necessitem. 

 

 

 



 

 

Década de 90.  

A LOAS, promulgada em 1993, prevê uma esfera organizacional na qual a estrutura 

institucional é descentralizada passando a operar sob um comando único em cada esfera do 

Governo. As principais mudanças devem ocorrer no âmbito federal, com a extinção ou fusão de 

órgãos públicos e transferência de competências e recursos da União para estados e municípios 

(descentralização político-administrativa). 

A Lei Orgânica da Assistência Social garante também uma esfera gerencial e de controle a 

partir da criação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de composição paritária entre 

sociedade civil e governo, no bojo do processo democrático constitucional, que ampara a 

fundação e re-fundação de diversos Conselhos de Direitos e Setoriais. O CNAS responde pela 

formulação da política nacional da Assistência Social e pela fixação dos critérios para a 

transferência de recursos para os estados, municípios e distrito federal, em cujos territórios deve 

haver Conselhos de Assistência equivalentes, responsáveis, dentre outras coisas, pela gestão dos 

respectivos fundos de Assistência Social – unidades orçamentárias nomeadas para receber, entre 

outras, a verba oriunda de transferência entre as esferas federativas. 

Para operacionalizar esta completa política é necessária uma esfera administrativa-

funcional, de modo a se romper com a excessiva centralização, a superposição, a fragmentação e a 

duplicidade de ações, dando-se lugar a uma efetiva articulação entre as esferas de governo. Deve-

se reservar à União somente a coordenação e a normatização de uma Política Nacional da 

Assistência Social.  

Em outros termos, a União responde pelas ações normativas, articuladoras, fomentadoras, 

reguladoras, de assessoramento técnico, de capacitação de recursos humanos, de gestão do 

Fundo Nacional da Assistência Social, de proposição de orçamento setorial para compor o 

orçamento da Seguridade Social e de pagamentos de benefício de prestação continuada. Sem 

prejuízos das mesmas funções, nos respectivos âmbitos, cabe aos estados, distrito federal e, 

especialmente aos municípios, as ações de execuções diretas de prestação de serviços e de 

pagamentos de benefícios eventuais, como o auxílio-natalidade e auxílio-funeral. Estabelecem-se, 

ainda, como competência concorrente (concomitante), as ações assistenciais de caráter 

emergencial.  



 

 

2.5. Assistência Social no Século XXI: um modelo sistêmico de Política Pública. 

O Plano Nacional da Assistência Social – como um fundamental documento de 

operacionalização - traz à baila expressivos questionamentos, como as transformações da família 

brasileira e a proteção integral destinada às crianças, adolescentes e jovens. Ocorre, então, o 

maior encontro operacional entre a Assistência Social e a Infância Brasileira desde a promulgação 

do ECA e da LOAS. 

Vigora, também, uma ênfase na segurança da convivência familiar e comunitária, 

reconhecendo-se a necessidade de ser garantida minimamente por esta política, pois é 

característica humana o comportamento gregário e a construção de relações e vínculos. 

Portanto, estabelecida no Plano Nacional a valorização da manutenção das relações, 

familiares, comunitárias, sociais, a fim de fortalecer as construções culturais e políticas, 

reconhecendo estes enquanto contribuição para o processo civilizatório e de protagonismo da 

população, os programas de proteção especial de crianças e adolescentes passam a se destacar 

cada vez mais no seio da política de Assistência Social. Admitindo-se a marginalização social que 

grande parte da população brasileira sofre, é na Assistência Social – embora outras políticas 

também sejam necessárias - que se localizam programas e ações de governo a concretizarem as 

normas compensatórias e re-distributivas de direitos. 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), após processos de pactos cooperativos e 

de gestão, nos espaços políticos de administração compartilhada entre governos e sociedade civil, 

fundamenta e define funções para a implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – 

principal deliberação da IV Conferência Nacional da Assistência Social e que tem como perspectiva 

a superação dos modelos tradicionais de gestão dos serviços sócio-assistenciais. Romper com a 

tradição de favor e benesse da Assistência Social brasileira e com sua ligação aos setores privado e 

religioso é grandioso desafio para esta política fundada na caridade e na filantropia que sempre 

teve como principal personagem a sociedade civil. O artigo 18, inciso IV, da LOAS, ainda prevê a 

filantropia privada como eixo fundamental para a execução da política de Assistência Social. 

Mesmo com todo o movimento de democratização do país, tem sido árduo preconizar a 

Assistência Social como política de direito do cidadão e dever do Estado. 



 

 

É somente partir de 1988 que o Estado Democrático e Social de Direito eleva a Assistência 

Social à condição de política pública. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 inaugurou, de 

forma singular, a Seguridade Social como um sistema universal e de proteção social, vinculada à 

gestão do sistema descentralizado e participativo composto pela Saúde, pela Previdência e pela 

Assistência Social.   

Esse tripé compreende um conjunto de ações integradas entre sociedade e poder público, 

assim como assevera à assistência social o caráter de política pública e componente do sistema de 

proteção social.  

A centralidade na família e na comunidade e ainda na territorialização expressa dentro do 

sistema deve ser entendida como possibilidade de superação do risco individual e coletivo, na 

busca por sanar as necessidade e dificuldade vividas.  

É neste sentido que o Estado institucionaliza a Assistência Social como política pública, 

inserindo-a no campo dos direitos sociais não mais como mera caridade, mas, e em novo rumo, 

como uma perspectiva de readequar – em forma sistêmica - normativas de garantia de direitos e 

suplementar ausências materiais na vida de cada sujeito que dela necessite.  

 

2.6. Na atualidade: Políticas Sociais (Criança) e Políticas Criminais (Menor). 

 Tratar da temática Criança e Adolescente é englobar todos os sustentáculos políticos para 

dar vazão à efetividade de seus direitos comuns e especiais, confirme já vínhamos discorrendo 

anteriormente. Visualizamos, assim, as políticas sociais ao lado das políticas criminais. As primeiras 

são o início, meio e manutenção da ordem a ser absorvida por qualquer cidadão brasileiro. As 

segundas vêm “corrigir”, “ordenar” ou, mesmo, “ressocializar” o desviante, aquele que, por sua 

própria condução e/ou de sua matriz familiar, não se comportou de acordo com as normas 

proliferadas – ou, pior, ameaça não se comportar -, entre outros, pelas políticas sociais: se o jovem 

não estuda (a escola pública é gratuita e a educação fundamental e média é obrigatória); não 

trabalha, caso já seja maior de 18 anos (não trabalhar fora crime ainda durante o século XX); não 

vota nas eleições (o sufrágio é obrigatório, caso seja negado pelo eleitor, as conseqüências civis 

são graves); pertence à família monoparental (culturalmente, família monoparental é sintoma de 

“desagregação familiar”) ou família homoafetiva (ainda é incipiente a discussão em prol do 



 

 

reconhecimento dos direitos do casal e da criança e ser esta adotada por aquele). Nesse caso, 

ressurge a expressão menor para a designação da criança ou adolescente, sob a ótica de sua 

conduta e perfil sócio-político. 

     Sob o ponto de vista da atenção estatal sobre determinados públicos jovens, assim como, 

até décadas atrás, era constante a criação e combinação de perfis “menor infrator” e “menor 

abandonado”, atualmente, vemo-nos diante de (não tão) nova combinação: “adolescente autor de 

ato infracional” e “adolescente inserido no Ciclo de Violência”. Em outras palavras, em termos 

conceituais, é possível traçar significativos (mas não resolutivos) paralelos entre os tratamentos 

políticos dados a esses públicos. 

  Desta maneira, além de, perante o sistema político-jurídico, não ter a postura adequada na 

sua organização social, não tem o sujeito, por outro lado, o reconhecimento da chamada 

cidadania, que, aos dizeres de Hannah Arendt, significa “direito a ter direitos”.   

  As crianças e adolescentes elencadas para a elaboração desse estudo são jovens 

encontrados (senão rotulados) justamente nesse limiar entre as políticas sociais e as políticas 

criminais. Tratamos, aqui, da juventude que, por mais de quatro séculos, fora etiquetada como 

menores abandonados e, posterior e concomitantemente, menores infratores. Enjeitadas como 

fardos sociais, essas crianças e adolescentes foram objeto de diversos experimentos de adequação 

de comportamento, por várias escolas e políticas científicas ou religiosas, das quais adotamos uma 

para ser a coluna vertebral desse documento: a Assistência Social. 

  Já distinguimos, razoavelmente, as trajetórias sociais dos menores abandonados e dos 

menores infratores. Avançando sobre a atualidade, destacamos, agora, um espaço para reflexão 

sobre as políticas criminais, sob a perspectiva de que, mais adiante, possamos verificar o 

alinhamento evidente entre estas e as políticas sociais, responsáveis, ambas, pelas históricas 

categorizações dos menores. 

 As ciências penais são compostas, sob a nossa interpretação acerca dos estudos atuais, 

por: Direito Penal, Criminologia e Política Criminal. Refletimos, em termos básicos, sobre as três. 

  Da primeira, sabe-se que se afirma pela positivação de leis penais, dando conta apenas da 

juridicidade aplicável e, no máximo, de uma esparsa e pouco expressiva filosofia (do direito penal) 

– vale dizer, no senso comum da produção desse conhecimento. 



 

 

  Da segunda, observamos sua peculiaridade em ligar o direito penal – alimentando-o na 

relação social com a realidade – com o mundo em que vivemos. É o estudo de uma parte do 

direito penal: estudo da relação crime/humano(a) e suas derivações diretas. Daí, nasceram Césare 

Lombroso, com seu Direito Penal Moderno, e Garófalo, além de outros estudiosos que, ao 

contrário destes, não determinaram a condição de criminoso como uma substância 

geneticamente inserida no ser humano, cujo fenótipo aperfeiçoa-se, então, com as propriedades 

características do potencial criminoso, marcado desde seu nascimento.  

  Já a Política Criminal é segmento extremamente vinculante entre a produção de 

conhecimento acadêmico/científico e as opções de políticas de governo. Estabelece-se, a partir 

desse momento, o direcionamento para o firmamento de uma política de estado. 

 

2.6.1. SUAS: Políticas Sociais x Criminais? 

Adentrando no Sistema da Assistência Social, como um novo paradigma de proteção social 

destinada a qualquer sujeito de direitos, imperioso é apresentar, de antemão, uma possível 

definição de Sistema, como assim podemos ter: 

(...) avanço na procedimentalização e na processualidade dos direitos, isto é, no trânsito de 

um direito no papel para um direito real e efetivo na cotidianidade material vivida por 

crianças e adolescentes. (WEHRLE, 11: 2007) 

SILVEIRA (2007) chama a atenção para a articulação política de enfrentamento das 

desigualdades estruturais e sua expressão na falta de direitos sociais. A Assistência Social não deve 

ser entendida isoladamente como uma política de proteção social, mas, com finalidade de 

operacionalização, na construção do sistema de proteção social, localizado em outras políticas 

sociais. Nesse sentido, é o Sistema Único da Assistência Social18, adiante esmiuçado, como mostra 

a figura a seguir. 

                                                             
18

 Conforme o PNAS, 2004, pg. 13. 



 

 

 

 

Na Norma Operacional Básica NOB/SUAS de 2005, a proteção básica é destinada à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social por condições de pobreza ou de vínculos 

familiar e comunitário fragilizados. O objetivo é fortalecer os vínculos afetivos, as potencialidades 

e protagonismo da população usuária, bem como prevenir situações de risco.  

Para tanto, é necessário que exista forte investimento na capacitação de profissionais de 

várias áreas de atuação, trabalhando de forma multiprofissional na perspectiva de romper com a 

manutenção da ordem vigente, promovendo a garantia de direitos, bem como de participação da 

vida pública da população no campo do controle social das políticas públicas.  

Na dimensão da proteção social especial, o objetivo é prover atenção sócio-assistencial a 

famílias e indivíduos que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e/ou social, 

por questões como abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de drogas, 

cumprimento de medidas socioeducativas em meios aberto e fechado, encontrando-se em 

situação de rua, trabalho infantil, entre outras. 

O atendimento na proteção especial de média complexidade se dá ao público que teve 

seus direitos violados e que necessitam deste tipo de atenção, e que, no entanto, ainda mantém 

vínculos familiares e comunitários. É neste espaço que encontramos a atenção aos adolescentes 



 

 

em cumprimento de medidas sócio-educativas em meio aberto – Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

Já apontamos que o SUAS, portanto, ordena a divisão de programas e ações em dois 

macro-campos: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. É na Proteção Social Especial, de 

Média Complexidade, que a Política de Assistência Social Paulistana situa o público-alvo do serviço 

de Ciclo de Violência. Por quê? 

Poucos são os critérios encontrados na legislação paulistana a categorizarem esse público 

indeterminado de jovens que não estão em cumprimento de MSE-MA, e que sejam, no entanto, 

potenciais demandantes do serviço. Entretanto, algumas pistas na normativa orientam-nos para 

tal assertiva. Uma delas é a inclusão do público jovem “inserido no Ciclo de Violência” no mesmo 

serviço em que estão os jovens em cumprimento de MSE de Liberdade Assistida ou Prestação de 

Serviços à Comunidade. Uma vez que os jovens que cumprem tais medidas socioeducativas sejam 

compreendidos, institucionalmente, na média complexidade da Proteção Social Especial, deduz-se 

que os demais atendidos (“inseridos no Ciclo de Violência”) também sejam. Mas não se analisa, 

necessariamente, sob o critério dos vínculos familiares. 

Outra ilação possível é com relação ao equipamento que realiza os serviços mencionados. 

Na cidade de São Paulo, até o inicio de 2010 (época da finalização deste documento), é o Núcleo 

de Proteção Psicosocial Especial a unidade de acolhimento e realização de atividades com os 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, bem como os “inseridos no 

Ciclo de Violência”. 

  E, por fim, a Assistência Social Paulistana apresenta outra compreensão que remete à 

mesma classificação sugerida: 

O acompanhamento sócio-educativo proposto supera o modo tradicional de atendimento 

segregado de adolescentes inseridos em medida sócio-educativa. Esta concepção se pauta 

no diagnóstico georeferenciado que deixa claro que a incidência de ato infracional não é 

proporcionalmente linear à incidência de medida sócio-educativa. Há um número 

significativo de adolescentes, denominados como ‘envolvidos no ciclo de violência’, que 

vivem no contexto do ato infracional, mas não são inseridos em medida sócio-educativa. 

Portanto, o programa proposto busca dar resposta não apenas à justa preocupação da 



 

 

defesa social, mas privilegia a sócio-educação como resposta ao rompimento do Ciclo de 

Violência e do ato infracional, buscando acompanhar adolescentes envolvidos no Ciclo de 

Violência e, dentro destes, os adolescentes inseridos em medida sócio-educativa em meio 

aberto. (SAS, 107) – destaque nosso. (2003/2004) 

   Esse excerto provém de estudo de orientação da Prefeitura Municipal de São Paulo para as 

novas compreensões político-institucionais da Assistência Social, à luz do reordenamento do 

modelo de atenção social apregoado no Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

  Ao recuperarmos os elementos que fundamentam a Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, temos que, dentre os jovens “inseridos no Ciclo de Violência”, por definição, todos 

devam apresentar-se com algum vínculo familiar – ainda que frágil -, bem como em situação de 

violação de direitos. No entanto, ao interpretarmos, com mais cautela, o trecho acima citado, 

verificamos que o alinhamento desse público ao que cumpre medida socioeducativa não 

necessariamente pressupõe a existência de violação de direito, senão, e apenas, a percepção de 

que ambos os públicos são autores de ato infracional, embora somente parte deles cumpra 

medida socioeducativa. Isso nos remete às seguintes reflexões de cunho político: 

 É possível imputar um fator responsabilizatório ao jovem que, não cumprindo MSE, encontra-

se em práticas de atos infracionais? 

  Em primeiro plano, respondemos à questão no sentido da imperiosidade da medida 

socioeducativa – como única iniciativa responsabilizatória - estar atrelada a um processo sócio-

educativo, sendo aquela uma das finalizações possíveis a este.  

  Em segundo, é importante salientar a desigualdade entre a quantidade de jovens que 

cometem ato infracional e o conjunto, selecionado, de jovens que, ao final do fluxo do Sistema de 

Justiça, acabam por receber a ordem de cumprimento de medida socioeducativa. Essa diferença é 

o que, no âmbito da Sociologia Criminal, denomina-se “Cifra Oculta”, pelo que se admite que os 

sistemas policial e judicial não sejam onipresentes o suficiente para apanhar a todo praticante de 

delitos, em tempo e espaço integrais. Mas, no que tange à Justiça Juvenil, um especial elemento é 

de fundamental importância para tornar mais complexa à explicação dessa cifra oculta: a remissão 

judicial: 



 

 

Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do 

Ministério Público poderá: 

(...) 

II – conceder a remissão 

 (...) 

Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser 

aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

  Assim, não é o simples fato do cometimento do ato infracional que gera, automaticamente, 

a demanda estatal de responsabilização do jovem autor do ato. Mas, dentre uma série de 

elementos objetivos do Sistema Judiciário e de convicção íntima do juiz, extrai-se, ao final do 

processo de conhecimento, a necessidade de se lhe impor determinada medida socioeducativa. E 

ao jovem que não recebeu a medida não pode ser imputado um fator de responsabilização tal 

qual o que entra em cumprimente da mesma.  

 É possível determinar, individualmente, quais são os jovens que, embora não cumpram 

medida socioeducativa, são autores de ato infracional? 

  Há um desafio estabelecido nos equipamentos de execução do serviço: confere-se aos seus 

gestores a competência de, a partir do conhecimento do território e sua população, firmar 

critérios para definições políticas sobre comportamento social que identifique – e demonstre seu 

método respectivo - o público jovem a ser “inserido no Ciclo de Violência”. 

  Diante dessas questões, remetemo-nos a outras, de cunho operacional-metodológico: 

 Admitido determinado público “inserido no Ciclo de Violência”, qual o modelo de busca ativa 

que estimula o jovem a realizar atividades dentro do contexto MSE por prática de Ato Infracional 

(afinal, não cumpre medida socioeducativa, mas, por premissa, comete atos infracionais, ou, de 

pior definição, virá a cometê-lo)? 

  Se o meio coercitivo não é admitido na busca ativa dos jovens a se inscreverem no serviço 

de atendimento ao público “inserido no Ciclo de Violência”, como o jovem pode compreender-se 

distinto de todos os demais jovens de sua comunidade? Se a medida socioeducativa for o único 



 

 

critério de diferenciação de público para o serviço mencionado (embora ambos os públicos 

estejam atendidos pelo serviço), qual a razão de o jovem que não cumpre medida manter-se nesse 

programa? Essa reflexão nos leva à próxima. 

 Quais elementos diferem o serviço de atendimento ao público “inserido no Ciclo de Violência” 

- e justificam a existência desse serviço – dos serviços de convívio e desenvolvimento 

socioeducativo em geral, a exemplo dos antigos Núcleos Sócio-educativos, dos atuais Centros de 

Criança e Adolescente, ou programas como “Agente Jovem” etc? 

  Traduzindo a pergunta sob o ponto de vista da autonomia do jovem: o que o motivaria a 

ingressar no programa de “Ciclo da Violência” e não em algum outro programa sócio-educativo 

disponibilizado na sua comunidade?  

 

3. OPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

  Esse trabalho, vale lembrar, é parte do compromisso do CEDECA Interlagos perante a 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ensejado no convênio celebrado 

para atendimento a jovens “inseridos no Ciclo de Violência”. Para o devido cumprimento da parte 

“Produção de Conhecimento”, encomendou-se a elaboração de pesquisa que trouxesse reflexões 

sobre a temática, a partir de estudos teóricos e práticos, conforme se notou ao longo dessa peça. 

  Não menos importante – e o que, em realidade, dá sentido à sua existência - é o 

compromisso dessa entidade perante a sociedade paulistana, em especial, seus jovens, público-

alvo desse convênio e, mais, grupo social destacado nesse pensamento instaurado (“Ciclo de 

Violência”). Sendo assim, cabe-nos desenvolver, nas próximas páginas, a parte teórico-

metodológica de análise dos trabalhos empenhados pelo CEDECA Interlagos junto/com o público 

infanto-juvenil da região da Capela do Socorro. 

3.1. Construção de parâmetros teórico-metodológicos 

O Núcleo de Proteção Psicosocial Especial (NPPE) Ciclo da Violência traz, em seu contexto, 

dois grandes desafios: a produção e sistematização de conhecimento para a construção de uma 

concepção de ciclo da violência e; o atendimento a adolescentes inseridos entre as lacunas do 



 

 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, nos distritos de Socorro, Cidade 

Dutra e Grajaú, visando ao rompimento do círculo vicioso da vulnerabilidade social, sendo este 

substituído por um círculo virtuoso dinâmico que conduza a situações de mobilizações e 

articulação sustentáveis. 

Com isso, a perspectiva é de que o Projeto caminhe para a colaboração do 

aperfeiçoamento da política de atendimento, regulada e organizada no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).  

Neste contexto, observamos a existência de diversas tendências de entendimento do 

conceito ciclo da violência, deste modo o olhar para estas noções e as questões que se fazem a 

partir daí também são balizadores da construção de parâmetros teórico-metodológicos.  

Um dos cuidados orientadores desta caminhada foi reconhecer o fenômeno da violência 

em sua complexidade, não fragmentando a compreensão a apenas uma de suas facetas.  

Como já exploramos durante este documento, a tendência em delimitar o fenômeno da 

violência a um campo específico de pessoas, à probabilidade de seus atos, de características que 

possibilitem o agrupamento ou até de território de origem é, no mínimo, perigosa, no sentido de 

que tanto estigmatiza determinado grupo de pessoas (‘pessoas inseridas no ciclo da violência’), 

quanto localiza o fenômeno da violência a partir do contexto individual e/ou de um grupo, não 

colocando em análise primordial fatores históricos, sociais, econômicos e culturais. Ressaltamos 

ser fundamental o reconhecimento da história, da política e da cultura tanto dos agentes do 

processo educativo, bem como da sociedade mais ampla.  

Algumas concepções têm como foco o ato infracional, pelo enfoque dos adolescentes que 

cometem o ato ilícito ou dos que “poderiam” cometer, mas não foram enquadrados pelo aparato 

socioeducativo. Para esta linha de pensamento, eles seriam os “adolescentes inseridos no ciclo da 

violência”.  Notamos, aqui, a noção citada anteriormente, que traz a minimização do conceito de 

violência, acarretando em práticas meramente planas, ou seja, que não se contextualizam dentro 

do lócus social, estigmatizando um segmento da população, numa perspectiva menorista. 



 

 

Durante a nossa atuação como serviço de atendimento a adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa19, afirmamos uma postura teórico-metodológica de priorizar a convivência 

comunitária, a partir, por exemplo, da potencialização de atividades em grupos abertos de 

adolescentes de toda a comunidade, não segmentando apenas por adolescentes que estão em 

cumprimento de medida socioeducativa. Consideramos que, como afirma YASBEK, a “perspectiva 

liberal e individualista referenda a desigualdade e as práticas diferenciadoras do mercado, 

despolitiza as relações sociais e os programas de enfrentamento à pobreza”.  

A opção que aqui se faz é realizar um atendimento para a defesa de direitos de 

adolescentes, com o cuidado permanente de não segmentação em determinadas situações, 

garantindo um olhar singular – individual, mas não individualista - diante dos casos. Nosso 

caminhar amplia-se para uma perspectiva multifacetada e complexa, na qual, em consonância 

com o ECA e o SGD, é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público zelar pela proteção integral de toda e qualquer criança e adolescente.   

Concluímos que a colaboração com a construção crítica da concepção de ciclo da violência 

é condição sine qua non para margear o atendimento na política de proteção ao adolescente. 

Deste modo, a metodologia de atendimento necessita buscar, inevitavelmente, formas de 

articulação e mobilização da rede de garantia de direitos, de participação juvenil e diálogo do 

adolescente e da comunidade, de modo verdadeiramente autêntico e protagonista.  

Nos sete anos de atendimento a adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas em 

meio aberto, algumas reflexões de caráter teórico e metodológico delinearam pontos de partida 

para futuros processos, como o potencial educativo de ferramentas lúdicas e prazerosas que 

priorizem a grupalidade, como foi o caso da experiência do projeto Futebol Libertário (SILVA, 

2006)   

Outro aspecto relevante é a necessidade de um atendimento a adolescentes de forma 

ampla, compreendendo, inclusive, a inserção do adolescente que não estava vinculado ao 

cumprimento de MSE, uma vez que o contexto em que as violações de direitos acontecem não se 

diferencia pelo cumprimento ou não da medida.   

                                                             
19

 Entre 1999 e 2006. 



 

 

Como delineado, pontuamos que as ações do NPPE – e, obviamente, nas demais geradas 

no CEDECA Interlagos - são pautadas na construção do conhecimento, de forma crítica, engajada 

na realidade, de modo a privilegiar a relação teoria-prática, na busca da apreensão das diferentes 

nuanças do saber. 

Neste sentido, incluímos na orientação de nossa atuação alguns marcos legais, sendo o ECA 

a principal referência normativa de atendimento a criança/adolescente, a partir de uma ação 

educativa, um enfoque transdisciplinar e multidimensional, reconhecendo a criança e o 

adolescente como sujeito de direitos. 

Outrossim, são premissas político-pedagógicas do atendimento a Crianças e Adolescentes: 

a. A Doutrina da Proteção Integral20, reconhecedora do (a) adolescente como sujeito 

de direitos, com peculiaridade de estar em situação de desenvolvimento; 

pactuando a responsabilidade da Família, da Sociedade e do Estado por sua 

Proteção Integral; prevendo a prioridade de políticas de atendimento ao público 

infanto-juvenil para a promoção e defesa de seus Direitos Humanos; 

b. O Sistema de Garantia de Direitos (SGD), sistema que impõe a Integração das 

Políticas da Infância e Adolescência, a partir de princípios e normas que ordenem 

cada articulação entre os diversos Sistemas (SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social, SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Sistema 

Educacional, SUS – Sistema Único de Saúde, Sistema de Justiça e Segurança Pública 

e Sistema Nacional de Cultura), para concretização das ações localizadas nos eixos 

da Promoção, Defesa e Controle da Efetivação dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Reconhece-se a incompletude institucional de cada ente e a 

introdução das dimensões territorialidade e intersetorialidade; 

Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias 

públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de 

instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de 

promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos 

                                                             
20 Princípios contidos na Convenção Internacional das Crianças e regulados no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei 8.069/90. 



 

 

da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal.  (Resolução n° 113 - CONANDA)  

c. Direito à Participação21, nessa perspectiva político-pedagógica, a participação 

refere-se ao pressuposto de que o adolescente é sujeito de direitos e, portanto, 

deve ser o protagonista dos processos em que está envolvido e que lhe dizem 

respeito, tendo como foco o enfrentamento à violação de seus direitos sua 

formação política cidadã. Este principio reflete, portanto, a responsabilidade de a 

sociedade civil e do Estado em criar mecanismos de participação ativa e estratégias 

cognitivas de manifestação das vontades dos próprios jovens. 

Destarte, seguem as diretrizes teórico-metodológicas de atendimento a adolescentes: 

 Ações pedagógicas libertadoras: Com foco no desenvolvimento pessoal e 

social do adolescente de forma protagônica, sendo o educador e o 

educando parceiros na construção do saber sistematizado. 

 O reconhecimento da história, da política e da cultura dos agentes: tanto no 

processo educativo como na sociedade ampla, uma vez que ninguém é 

“dono da verdade”; sendo que esta sempre representa uma maneira de 

interpretar o mundo, entre tantas outras. 

 O Protagonismo, a Participação e a Cidadania: Garantir que cada pessoa 

seja agente de transformação da própria vida e do mundo em que vive, 

sendo a cidadania eixo construído através da participação coletiva e 

solidária no processo histórico, social, político e econômico, e não fruto de 

uma concessão ou de uma dádiva. Considera-se, deste modo, fundamental a 

participação da criança e do adolescente nos processos reflexivos e 

decisórios na família, comunidade e instituições privadas e públicas, 

destacando-se como protagonista desde o processo de atendimento. 

  A Convivência Familiar: Como determina a Constituição Federal (CF), o ECA 

e reconhecem o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC - 

2006) e o Plano Nacional de Assistência Social (PNAS - 2004), é fundamental 

                                                             
21 Constituição Federal/88, Convenção Internacional das Crianças/89, Sistema de Garantia de Direitos, Sistema Único 
de Assistência Social.  



 

 

priorizar o lócus familiar como um dos prioritários focos das ações de 

proteção à criança e ao adolescente, executando ações que busquem a 

garantia de acesso aos direitos sociais. 

 A Convivência Comunitária: Ainda em consonância com o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária, pontuamos a influência dos vínculos 

comunitários, tanto no desenvolvimento pessoal e social da criança e do 

adolescente, de modo mais visível em contextos de violação de direitos, nos 

quais as redes sociais, muitas vezes, são fundamentais no rompimento de 

ciclos de violações de direitos. Também ressaltamos que este espaço 

comunitário é sinal emblemático do espaço público, no qual, muitas vezes, 

encontramos o esvaziamento de políticas publicas e, por suposto, de acesso 

a direitos econômicos, sociais e culturais. Consideramos que a via inversa 

desta dinâmica, através da ocupação criativa, propositiva e participativa 

destes espaços e das relações que aí se estabelecem, é fundamental para a 

construção de narrativas socioeducativas que permeiem a formação política 

cidadã. 

 Intersetorialidade e articulação da rede de promoção e defesa de direitos: 

articulação com órgãos de defesa, como Conselho Tutelar, Vara da Infância 

e Adolescência, Defensoria Pública, Ministério Público, assim como órgãos e 

serviços públicos em geral, uma vez que os direitos na vida de cada ser 

humano são transversais uns aos outros, sendo imprescindível uma ação 

intersetorial para o rompimento das situações de violação de direitos. Inclui-

se, num distinto espectro, a Comunidade como um cosmo de 

desenvolvimento humano a ser necessariamente permeado pelas ações 

intersetoriais. 

Nota-se a relação intrínseca entre as premissas político-pedagógicas e as diretrizes teórico-

metodológicas, havendo uma possível interpretação de que essas detalham, expressam e 

concretizam o tom daquelas. Valemo-nos, ainda, de explicitar, com maior ênfase, um dos pontos 

trazidos: a convivência familiar e comunitária. 

3.1.1. Proteção Especial e Convivência Familiar e Comunitária 



 

 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária retoma a definição contida na Carta Constitucional e no ECA. 

No entanto, amplia para uma noção sócio-antropológica, na qual o laço consangüíneo não perfaz o 

único critério para caracterizar um grupo como família: 

A família pode ser pensada como um grupo de pessoas que são unidas por laços de 

consangüinidade, de aliança e afinidade. Esses laços são constituídos por representações, 

práticas e relações que implicam obrigações mútuas. Por sua vez, estas obrigações são 

organizadas de acordo com a faixa etária, as relações de geração e de gênero, que definem 

o status da pessoa dentro do sistema de relações familiares. (BRASIL: 2006, 25) 

 

Nesta definição é possível considerar, por exemplo, famílias nas quais o vinculo seja de 

caráter simbólico e afetivo, admitindo-se, ainda, a necessidade de outros fatores que garantam os 

direitos. Tal ponto é partida para reconhecer redes de proteção à criança e adolescente. Outro 

aspecto fundamental é o reconhecimento do lócus familiar como espaço de proteção e referência 

no desenvolvimento pessoal e social da criança e do adolescente. 

Deste modo, é importante priorizar este lócus como espaço de desenvolvimento saudável 

da criança em detrimento à recorrente institucionalização banalizada a partir dos antigos 

abrigamentos22. Assim, este encaminhamento passa a ser reconhecido legalmente como 

excepcional e última causa de proteção, sendo ainda com perspectivas de construção de outras 

opções de rede de proteção familiar. Tal reconhecimento requer a análise contextualizada das 

dificuldades vividas por famílias devido à situação de violação de outros direitos sociais, 

econômicos e culturais, assim como das potencialidades.   

Ressaltamos, desta maneira, a centralidade na família e na comunidade, na perspectiva da 

emancipação dos sujeitos sociais, como princípios suleadores23 da proteção especial. 

 

 

                                                             
22 Nomenclatura e concepção alteradas pelo atual “acolhimento institucional”, conforme Lei Federal 12.010/09.    
23

 Inversão político pedagógica do termo “nortear”, utilizado por Paulo Freire. 



 

 

3.2. Diagnóstico da Região 

A Capela do Socorro apresenta, em seu contexto geral, condições de vida muito difíceis 

enfrentadas pelas comunidades que aqui residem. Somando-se os processos político, econômico, 

social e cultural, temos uma concentrada exclusão social que pode ser melhor compreendida no 

diagnóstico que revela os altos índices de desemprego, situações precárias de moradia, educação 

deficitária, reordenamento das dinâmicas familiares, gerando, nos jovens, a falta de perspectiva 

de vida, como resultado desse processo complexo e multi-causal que pode culminar na violação 

dos direitos humanos das crianças e adolescentes. 

Toda esta situação tem levado famílias a morar em favelas, cortiços e até em ruas e praças 

públicas, enquanto o Estado Brasileiro, gestor das políticas públicas sociais, não garante o acesso 

aos direitos mínimos, como exige a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social e o 

próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Entretanto, há poucas informações que, de fato, revelam com detalhes a situação real 

dessas famílias, pela complexidade e dinamismo do sistema social em que vivemos. O que se sabe 

é que cada vez mais crianças e famílias vêm sofrendo as conseqüências de um modelo econômico 

que privilegia uma minoria social. 

Por falta de informações e formações consistentes, muitas organizações sociais, não-

governamentais e movimentos sociais constituem suas ações a fim de provocar os órgãos 

públicos, bem como as famílias e a sociedade civil, para a efetivação de políticas públicas. Para 

tanto, torna-se cada vez mais necessário o apoio do conhecimento de forma que as ações sejam 

fundamentadas em dados concretos, a partir dos quais intervenções efetivas por profissionais 

competentes e capacitados possam gerar bons resultados nesse processo - de mão dupla -, pois é 

necessário provocar e monitorar a aplicação da lei ao mesmo tempo em que é necessário 

possibilitar acesso à formação de qualidade para enfrentar as dificuldades que surgem a cada dia, 

na busca incessante de mais conhecimento, constituindo novas tecnologias sociais. 

O desafio central é a vigilância ao cumprimento do marco legal. No entanto, deparamo-nos 

com duas frentes políticas caras à garantia dos direitos: a Sociedade Civil se encontra de modo 

precariamente organizado para a reivindicação de seus direitos; o Poder Público, por vezes, 



 

 

apresenta-se como agente violador de tais direitos, em diversas instâncias. São compostos por 

diversos atores que se alimentam simultaneamente pela omissão e desinformação. 

No Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo (2003), os bairros da Capela do Socorro se 

destacam quanto aos altos índices de exclusão social. Na classificação geral dos 96 Subdistritos do 

município de São Paulo, a Cidade Dutra fica em 76º lugar, Grajaú em 86º, Marsilac em 89º e 

Parelheiros em 93º.   

A implementação de políticas sociais, em número estruturalmente reduzido, é ainda menor 

na Capela do Socorro em função da localização integral da região em área de proteção aos 

mananciais. As ocupações desordenadas e os loteamentos clandestinos avançam na completa 

ausência de uma política habitacional e de ocupação ordenada do solo. A implantação dos 

equipamentos sociais demandados pelo crescimento populacional é inibida pela legislação de 

proteção aos mananciais. Portanto, os programas de governo, sobretudo de transferência de 

renda, na Capela do Socorro, são amplamente engolidos pela alta taxa de crescimento 

populacional. 

Deste modo, salientamos que as demandas observadas na Comunidade ressaltam a 

importância da implantação de serviços de atendimento que propiciem o acesso a direitos.  

 

3.3. Defesa de Direitos e Proteção Especial 

A defesa de direitos de crianças por meio da proteção jurídico-social, na lógica da proteção 

integral e na ótica de políticas públicas com construção e participação popular é missão deste 

Centro de Defesa. 

Dentro do corpo de políticas destinadas a proteção, a política da Assistência traz para 

pauta da sociedade brasileira expressivas problemáticas referentes à proteção integral de 

crianças, adolescentes e jovens (trabalho infantil e doméstico, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, etc.), contextualizando tais situações dentro de uma análise critica das 

desigualdades sociais. Neste sentido, existe também uma ênfase na vivência familiar e comunitária 

como espaço de convívio e proteção, sendo esta uma necessidade humana que precisa ser 

preenchida pelas políticas públicas. Dentro do corpo de regulamentação da política, a Política 



 

 

Nacional de Assistência Social (PNAS) reconhece a necessidade de valorização das relações, 

familiares, comunitárias, sociais, fortalecendo as construções culturais e políticas, enquanto 

contribuição para o processo civilizatório e de protagonismo da população. 

Destarte, as características do Centro de Defesa se encontram de forma protagonista com 

o atendimento alocado na proteção especial nos modelos deste núcleo de atendimento, uma vez 

que a finalidade da proteção especial é  

“promover ações socioassistenciais às famílias e aos indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e ou 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socoís 

educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil.” (BRASIL: 2004).   

  Vê-se, então, serem essas questões absolutamente imbricadas entre si, pois a política da 

assistência inscreve-se no sistema da proteção social e defesa de direitos, ainda considerando que, 

“entende-se por rede socioassistencial o conjunto de ações unificadas e direcionadas para a 

concretização dos direitos” (COLIN e SILVEIRA: 2007). Deste modo, faz-se primordial fundar a 

política em princípios ético-políticos coletivos, com parâmetro principal nos direitos 

constitucionais. 

 

3.3.1. Serviços de Média Complexidade 

A reorganização da Assistência Social está definida pela PNAS, a partir do nível de 

complexidade de proteção, deste modo,  

associadas às ações de defesa de direitos, à produção de informações e aos mecanismos de 

monitoramento para a reversão de indicadores e processos que geram situações de 

vulnerabilidade e risco (COLIN e SILVEIRA). 

O enquadre da média complexidade envolve situações nas quais os direitos do indivíduo e 

da sua família já foram violados de fato, enquanto o vínculo familiar ainda seja existente, assim 

como o vínculo com sua comunidade.  



 

 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às 

famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário 

não foram rompidos. Neste sentido requerem maior estruturação técnico-operacional e 

atenção especializada e mais individualizada, e, ou de acompanhamento sistemático e 

monitorado. (BRASIL: 2004) 

Os serviços previstos para a realização de ações nessa modalidade exigem uma estrutura 

técnico-operacional maior e mais qualificada, conjugando-se atendimento individualizado e 

monitoramento sistemático, dispondo orientação à população e fortalecendo-se o convívio 

familiar. Isso, contudo, sem nos distanciarmos do reconhecimento de que, mesmo ora sendo os 

meninos e meninas vítimas dessas violações, não deixam de ser também sujeitos individuais e 

coletivos ocupantes de diferentes lugares nas relações sociais e na História.  

Ressaltamos, como item fundamental, a noção de articulação, tanto na rede 

socioassistencial (proteção básica e especial), como na intersecção com outras políticas setoriais e 

de defesa de direitos. No que tange ao ponto de convergência entre as políticas sociais 

apontamos:  

Tanto no âmbito do atendimento na própria rede socioassistencial quanto na articulação 

com as demais políticas setoriais e de defesa de direitos, perfaz-se a exigência do 

estabelecimento de fluxos de referência na identificação de responsabilidades na prestação 

dos serviços que respondem à demanda, e de contra-referencia, relacionando os 

encaminhamentos necessários e estabelecendo as informações de retorno que permitirão o 

acompanhamento e o monitoramento do atendimento ofertado e dos resultados 

alcançados”. (COLIN e SILVEIRA) 

 

Advertimos, portanto, que a articulação é elemento crucial para o bom andamento da 

política, que, por si, compõe-se de diversas camadas de direitos e de setores. 

 

 

 



 

 

3.4. Construindo Caminhos  

3.4.1. Mapeamento 

Passo primordial e constante de nossa ação se dá no mapeamento. Temos em 

consideração que, apesar de o CEDECA Interlagos ter um diagnóstico da região de abrangência 

com indicadores levantados, faz-se necessária a realização de um mapeamento da rede de 

proteção – pública e privada. 

O SUAS tem este mapeamento como um de seus pontos centrais, reafirmando a 

necessidade da descentralização político-administrativa, no sentido de reconhecer e realizar a 

leitura de cada território, decodificando-se a expressão da demanda local e regional, assim como 

de respostas às demandas socioassistenciais na efetivação de direitos humanos.  

Neste sentido, considerando que conhecemos e re-conhecemos, através de cada passo 

dado, do repisar em cada chão, nos silêncios, nos movimentos e nas palavras, observamos que 

esta cartografia traz para o cotidiano um mapa dinâmico e relacional. Vivenciar a territorialidade é 

relacionar a realidade local com a realidade geral e reconhecer os determinantes sociais, 

históricos, econômicos e culturais que compõem a movimentação necessária para deflagrar os 

processos causadores das desigualdades de suas expressões mais particulares.  

Esta ação, portanto, implica uma leitura crítica do território vivido contemplando 

elementos como indicadores, diagnósticos, estudos, mapeamento de rede e ação direta nas áreas 

de abrangência. Sendo partes integrantes desse passo o (re) conhecimento do território, 

levantamento de demandas, características da região, perfil dos adolescentes e jovens, entre 

outros. 

O mote é sugerir a percepção da constituição e dinâmicas relacionais da rede de garantia 

de direitos (Governo e Sociedade Civil), identificando-se as relações intersetoriais e 

funcionamento do (s) serviço (s) de proteção especial de média complexidade e da proteção 

básica. Assim como identificando o percurso que o adolescente faz nos grupos, sejam os 

institucionalizados (organizações, projetos sociais, espaços educativos formais) ou não 

institucionalizados (espaços informais, quadras, campinhos, esquinas, faróis, grupos de reuniões, 

movimentos, etc). 

 



 

 

3.4.2. Articulação e mobilização 

A partir da percepção das dinâmicas relacionais da rede de garantia de direitos (Estado e 

Sociedade Civil), durante o Mapeamento, vem de modo concomitante a Articulação, com objetivo 

central de potencializar o reordenamento da rede de garantia de direitos, efetivando-se o acesso 

aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Nesta perspectiva da proteção especial, 

reafirmamos os princípios suleadores de Integração à Seguridade Social e de Integração às 

políticas sociais e econômicas, no intuito de efetivar a promoção e defesa de direitos. 

“(...) para que sejam efetivas, as ações de proteção especial de média 

complexidade demandam estratégias intersetoriais e em rede, posto 

que a complexidade e gravidade das situações de pobreza e, 

especialmente, de situações de violação de direitos extrapolam as 

fronteiras de cada área política e, de forma mais especifica as 

fronteiras da política de Assistência Social.”24 (MIRANDA, Geralda 

Luiza e CUNHA, Edite da Penha) 

Consideramos que a Articulação se constitui tanto relacionada a uma Rede de Proteção 

Formal (organizações, órgãos e serviços públicos), como a uma Rede de Proteção Informal (Rede 

Comunitária e Familiar).  

É de modo articulado que também são planejadas e realizadas ações interventivas e 

mobilizadoras no espaço público, promovendo vivências lúdicas e pedagógicas que se tornem um 

convite à participação, reconhecendo percursos que adolescentes fazem em grupos, tanto 

institucionalizados como não institucionalizados, potencializando momentos de articulação de 

adolescentes. Consideramos, assim, o reconhecimento destes percursos favoráveis à proteção 

especial, uma vez que estes adolescentes e jovens não têm necessariamente suas trajetórias 

inscritas em uma rede de proteção da Assistência Social. 
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3.5. A RUA, AS RUAS, O R.U.A.S. - Resistência Urbana e Atitude Social 

A rua. Via pública, constituída por pessoas que transitam, carros, ônibus lotados, 

construções, áreas verdes, áreas cinzas, trânsito constante de relações, de pessoas com a cidade, 

com seu entorno. Manifesta-se na rua o bate papo informal, a saída para as compras, os 

vendedores ambulantes, as vitrines mercantis, as crianças com as pipas, o consumo de drogas, a 

conversa de portão, o lixo no chão, os grafites denunciadores, o pixo, o encontro das “tribos”, 

turmas e gangues, o barzinho, a boate, os amigos, etc.  

A rua. Espaço público, onde manifestações sociais refletem-se, ressoando tantos modos de 

se relacionar na cidade, evidenciando tanto suas injustiças e as desigualdades sociais, algumas 

destas banalizadas pelo seu caráter cotidiano, como seus potenciais transformadores. 

Deste modo, reconhecemos na rua um espaço privilegiado de Convivência Comunitária, 

também espaço das contradições sociais e culturais. Ao mesmo tempo, a rua reluz nos programas 

jornalísticos apenas como espaço em potencial para o perigo e para desordem, ou lugar no qual 

não se produz, reproduzindo-se, com esse discurso, uma lógica de medo e passividade subtraída 

do caráter público da rua e da construção de Cidadania. A rua se faz, tantas vezes, ocupada e 

recriada pelas crianças no imaginar e no reinventar as relações, a partir das brincadeiras e jogos, 

mas tantas vezes esvaziada de políticas públicas, esvaziada de parques de diversão, de quadras 

poliesportivas, de escolas, de lazer, de oportunidades de desenvolvimento, de segurança, 

esvaziada de acesso a políticas públicas efetivas e de qualidade, esvaziada de participação. Este 

espaço público é emblemático de um modelo societário vivido no cotidiano. 

Considerando o foco protagônico do atendimento, em consonância com os princípios 

previsto no SUAS, observamos que a apropriação dos direitos passa necessariamente pela 

possibilidade de mudança de olhar acerca do espaço público, sendo também refletida na 

possibilidade de intervenção neste mesmo espaço. Deste modo, o caráter de resistência urbana 

perpassa o processo metodológico desde o início da ação, tendo como foco a resistência aos 

fenômenos humanos de segregação da juventude, a partir da construção no local no qual os 

mecanismos opressivos se apresentam de modo latente, nas R.U.A.S. 

Destarte, nesta sistematização, apresentaremos a RUA sob três perspectivas, como: 



 

 

a. “Porta da rua”: na ótica de uma porta de entrada diferenciada, na qual é 

potencializada a proteção de adolescentes que, apesar de terem seus direitos 

violados, não têm necessariamente suas trajetórias perpassadas por serviços de 

proteção e defesa; 

b. Espaço potencial de atendimento: lócus onde é possível contextualizar as redes 

de proteção, assim como de violação, e realizar intervenções político-pedagógicas 

de proteção social; 

c. Dispositivo pedagógico: dispositivo emblemático do espaço comunitário, a rua 

possibilita, de forma concreta, ações propositivas e interventivas de potencialização 

pedagógica privilegiada no que se refere a uma educação emancipacionista.  

 

3.6. NARRATIVAS SOCIEDOCATIVAS INOVADORAS 

3.6.1. Tutela x Protagonismo 

Conquistas foram efetivadas no modo de perceber o adolescente na sociedade. Tais 

conquistas refletem-se, por exemplo, nos marcos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que reconhecem a criança e o adolescente 

como sujeito de direitos e não como objeto de intervenções.  

No entanto, no dia-a-dia, percebemos, ainda, o predomínio de uma visão “menorista”, de 

uma criança e adolescente objetificado, pois visto como objeto de intervenções, não tendo ainda 

nada a dizer, a falar ou a contribuir com a sociedade, já que sua participação está localizada 

apenas no ”futuro”, e tal contribuição para este tipo de pensamento poderá se efetivar apenas 

quando ela se tornar “gente grande”. 

A mudança de paradigma rumo ao reconhecimento da criança como sujeito de direitos 

ainda tem muito a ocorrer. Consideramos que afirmar o protagonismo como modo de vida torna-

se de fundamental importância no desenvolvimento de sua identidade pessoal e social, no 

reconhecimento de si e do outro, recriando modos de relacionar-se na casa, na rua, no bairro, na 

comunidade e na cidade. Assim, torna-se um ponto fundamental para um projeto de intervenção 



 

 

em situações de violações de direitos, como também para um projeto coletivo de transformação 

social. 

Ainda, tomamos como pressuposto de nossas ações o reconhecimento de que a relação 

pedagógica confirma-se não no depósito de conhecimentos (educação bancária), mas sim na 

possibilidade para sua produção ou construção (FREIRE, 1996). Sendo assim, este é nosso 

horizonte para todo o processo: Construir as ações com os adolescentes - e não para os 

adolescentes -, pressuposto de uma mudança que reflete os atuais paradigmas brasileiros de 

infância.  

Nesse contexto, o Projeto R.U.A.S. – Resistência Urbana e Atitude Social - parte de uma 

participação jovem protagônica, uma produção transformadora da realidade e de uma 

compreensão diferenciada da rua, atuando tanto a partir de atividades que realizem a defesa de 

direitos e que promovam o desenvolvimento de competências pessoais e relacionais saudáveis, 

como na perspectiva da Proteção Especial, no eixo da defesa de direitos, embasado pela 

experiência de atuação como Centro de Defesa.  

3.6.2. Protagonismo e Proteção Especial 

A Convenção Internacional dos Direitos das Crianças nos traz como princípios suleadores: a 

Não Discriminação, a Sobrevivência, o Desenvolvimento e a Participação. Damos destaque, neste 

momento, à Participação, pela qual é reconhecida a importância fundamental da escuta à criança 

em processos e procedimentos que lhe dizem respeito, tendo sua opinião efetivamente 

considerada. 

Os Estados-partes assegurarão à criança, que for capaz de formar seus próprios pontos de 

vista, o direito de exprimir suas opiniões livremente sobre todas as matérias atinentes à 

criança, levando-se devidamente em conta essa opiniões em função da idade e maturidade 

da criança. Para esse fim, à criança será, em particular, dada a oportunidade de ser ouvida 

em qualquer procedimento judicial ou administrativo que lhe diga respeito, diretamente ou 

através de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras 

processuais do direito nacional.” (Art. 12, Convenção Internacional da Criança - grifo nosso) 

 



 

 

É caminhando neste sentido, com foco na Autonomia e no Protagonismo, que a Política 

Nacional de Assistência Social traz como um de seus princípios o  

respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade” 

Ressalta, ainda neste sentido, que mesmo nas situações de Proteção Especial, é necessário 

que as estratégias de atenção enfatizem a autonomia dos usuários, na construção de trajetórias 

de afirmação de direitos, “que possibilitem a organização de um novo projeto de vida, visando 

criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de direito” 

(PNAS/2004). YASBEK contextualiza a importância deste principio na Política de Assistência Social, 

a partir da conjuntura brasileira: 

Nos difíceis tempos em que, na sociedade brasileira, convivemos com a desmontagem das 

promessas constitucionais de incorporar à cidadania uma maioria que sempre esteve à 

margem das formas de proteção especial; quando observamos o precário reconhecimento 

de direitos que nem mesmo chegaram a se efetivar; quando as intervenções no campo da 

Assistência Social passam para o lugar da não política, o maior desafio que temos pela 

frente diz respeito ao fortalecimento da própria noção de direitos dos usuários da 

Assistência Social como questão política e questão pública e não apenas como problema 

humanitário de filantropia” (YASBEK). 

 

Deste modo, observamos a importância de uma ação de proteção especial que tenha a 

criança, o adolescente e a família como ator central na busca de caminhos afirmativos de direitos.  

 

 

 

 



 

 

3.7. OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

3.7.1. Acolhimento 

Para o entendimento do dispositivo do Acolhimento, referenciamos nossa perspectiva 

política nos movimentos de Saúde Coletiva, principalmente no que se refere à diretriz da 

Integralidade. Pautamos o reconhecimento do ser humano que busca o serviço, para além de sua 

doença ou de um aspecto segmentado e reducionista de seu contexto bio, psicológico, histórico e 

social atual, chegando ao contexto da vida em suas múltiplas dimensões. Desta forma, é 

necessária uma ação a partir dos encontros e do olhar e escuta atenta ao outro, sua história, sua 

subjetividade, seu contexto sócio-histórico e suas diversidades culturais. Nesta perspectiva, as 

ações configuram-se de modo tanto individualizado, como sistêmico, a partir das redes do 

compromisso ético do profissional que, por sua vez, reconhece o outro também como 

protagonista de produção de saúde.    

  Deste modo, o Acolhimento, como ação que inicia a relação com o outro está para além de 

uma questão restrita a espaços físicos, procedimentos admistrativos ou modelos de triagem. O 

acolhimento é o espaço para a escuta, ou o início desta, onde se inicia a construção dos vínculos; é 

o lugar em que a pessoa, o sujeito ouvido, olhado, percebido, busca, de certa forma, um contorno, 

ao mesmo tempo em que é também o lugar para identificar as privações advindas da exclusão 

social. FREIRE traz este aspecto a partir do que chama de educação dialógica, pois flagrada a partir 

do diálogo, e BAUMAN vai além, pontuando que “a liberdade individual só pode ser produto do 

trabalho coletivo”. 

Portanto, para a construção deste lugar de acolhimento é importante a sensibilidade e 

percepção de que o sujeito presente ali, ora vitimizado, é também o mesmo agente potencial de 

transformação de sua realidade contundente.  

O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa, em suas várias definições, uma 

ação de aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de 

inclusão. Essa atitude implica, por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. É 

exatamente nesse sentido, de ação de “estar com” ou “estar perto de”, que queremos 

afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância ética/estética/política 

da Política Nacional de Humanização do SUS:  



 

 

• ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude de 

acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver, sentir e estar 

na vida;  

• estética porque traz para as relações e os encontros do dia-a-dia a invenção de 

estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a 

construção de nossa própria humanidade; 

• política porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste “estar com”, 

potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros.” (Ministério da Saúde) 

Ao mesmo tempo, a construção de laços e a busca de linguagens e sentidos para 

estabelecerem um diálogo com promessa de continuidade, trazem ao acolhimento uma dimensão 

humana, sensível às questões e dores de cada sujeito, valorizando a história única do percurso 

inédito de cada um, e a compreensão do indivíduo enquanto “sujeito-sócio-histórico” componente 

da transformação social.   

A recepção pode ser considerada como o espaço concreto do primeiro momento do 

acolhimento, na qual chegam as queixas, as denúncias, a falta de perspectivas, e, ao mesmo 

tempo, esboçam-se, com quem chega e de forma individualizada, possibilidades ampliadas, 

contextualizando-se o encontro de sofrimentos individuais e questões coletivas. 

No espaço físico da recepção, são encaminhados os atendimentos individualizados e as 

atividades grupais, propositadamente para se garantir também a dimensão humana do 

acolhimento, prevendo-se, assim, o convívio, a reflexão coletiva e a troca de experiências.   

O acolhimento tem aspectos interventivos: é o momento para se visualizar a situação de 

vulnerabilidade, deflagrando o sofrimento mais premente do sujeito e, de pronto, trazer algumas 

saídas a se amadurecerem e viabilizarem no percurso deste. A partir da potência dos encontros, 

este dispositivo possibilita suscitar formas de resistência à violação de direitos, assim como 

intervenções criativas de enfrentamento às problemáticas em questão, iniciando um percurso 

para os encaminhamentos necessários. 



 

 

Devemos salientar a importância deste espaço para os profissionais do trabalho social, na 

revisão contínua de sua atuação, suas práticas, reflexões e análises, em movimento dinâmico ao 

modo do cotidiano. 

Essa soma de escuta qualificada, pautada numa análise crítica relacionada ao movimento 

da sociedade, com a articulação de possibilidades ampliadas, e a busca de elementos para uma 

análise de risco social, apresenta-nos a dimensão política do acolhimento. 

O acolhimento se dá nas mais diversas práticas, uma vez que se trata de uma postura ética 

cotidiana, seja com crianças, adolescentes ou adultos, seja com pessoas que a priori se conhece, 

ou não, seja em um espaço de recepção ou o próprio âmbito do atendimento.   

Como ilustração, podemos abordar o inicio de dois atendimentos. Kelly, uma menina de 

seus 12 anos de idade que conhecemos no próprio espaço do CEDECA, veio, na primeira vez, para 

comer bolachas e beber água; nas outras, também para conversar com as educadoras, atraída 

pela possibilidade de brincar neste espaço. Assim caminhou a construção de um vínculo entre 

educadores e o grupo de meninas que vinha ao CEDECA Interlagos para conversar e brincar. Logo, 

a equipe identificou – a partir das demandas manifestas - questões que envolvem proteção básica 

e especial que permeavam a vida de várias meninas deste grupo “informal”. Como exemplo, 

questões referentes a Gênero, Desenvolvimento Sexual Saudável, Trabalho Infantil, Convivência 

Familiar e Comunitária, Moradia, etc. Deste modo, iniciaram sua participação no grupo, 

acrescendo a estas atividades as denúncias de seus direitos violados e a construção de alternativas 

junto a este NPPE. Observamos, também, que Kelly começou a formar um olhar crítico, e, a partir 

daí, passou a identificar melhor a violação de seus direitos. 

Na perspectiva da confiança, foi esta mesma adolescente que em outro momento nos 

“encaminhou” a situação de uma amiga de 09 anos que lhe havia segredado uma situação de 

abuso sexual. A amiga compartilhou seus sentimentos de tristeza, confusão, estranhamento e 

desproteção e Kelly orientou a amiga: “Eu sei de um lugar onde as pessoas acreditarão em você!”. 

Deste modo, trouxe-nos a denúncia e seus questionamentos - pois sabia que a atuação deste 

padrinho (suposto abusador) estava absolutamente equivocada -, implicou-se com o sofrimento 

de sua amiga, e, com muita preocupação, pedia-nos que tomássemos alguma atitude de proteção.  

 

 



 

 

3.7.2. Atendimento 

Neste sentido, são fundamentais para a qualidade do atendimento: a escuta qualificada, a 

releitura da participação da criança, do adolescente e da família nos processos cotidianos e no 

controle da efetividade das Políticas Públicas, e uma visão sobre direitos humanos que reconheça 

a incompletude institucional e a necessidade de articulação em rede.  

Além do que exploramos no tópico anterior, o que pretendemos dizer com uma escuta 

qualificada, a priori, é o afastamento do julgamento moral, no momento em que se ouve o 

usuário de serviços. Os preconceitos não devem comparecer, e, ainda, o trabalhador social tem de 

manter grande sensibilidade para absorver o que de fato aquele sujeito quer lhe dizer, ao mesmo 

tempo em que a sensibilidade estende-se para a compreensão da injustiça social dentro de uma 

análise cítrica da estrutura e superestrutura do mundo em que vivemos. Mas esta não deve ser 

uma visão analítica e fria, pois, defronte ao profissional apresenta-se um grande sofrimento, e, 

portanto, deve-se também considerar os aspectos subjetivos presente neste percurso.  

A escuta traz a idéia de conforto, mas também de problematização e, concomitante a isto, 

um caminho para saídas possíveis e conjuntas, uma vez que o ideário é trazer subsídios para a 

reflexão e alternativas cabíveis à realidade do sujeito em questão. 

Nesta perspectiva, alinha-se a releitura da participação, nosso principio é a de que o 

usuário tenha o domínio de todo o processo de atendimento, todos os passos tomados, qual a sua 

contribuição, qual a ação de cada profissional, além de conhecimento pleno de todos os 

encaminhamentos realizados e acesso a todos os registros do processo. 

Sob a compreensão de releitura de participação está o entendimento de que o usuário é o 

sujeito do processo e todas suas escolhas devem ser respeitadas, considerando-se ainda que os 

frutos do atendimento contribuem para a construção de políticas, para novos modos de 

sociabilidade e para a transformação da história à beira da emancipação humana. 

A visão para os direitos desmistifica a idéia segundo a qual ser sujeito é resultado do 

equilíbrio entre direitos e deveres, pois este discurso traz, de modo arraigado, a culpabilização da 

população em relação a sua própria marginalização. Isto é, mais uma vez, criminaliza a pobreza e 

os nela incluídos por eventual problemática social, como o uso abusivo de drogas. Ser sujeito é, 

antes disso, ser dotado de existência reconhecida pelos outros.  



 

 

Sendo um serviço de proteção especial, e vivenciando em nosso cotidiano expressões de 

alta e altíssima vulnerabilidade, não é foco a exigência de deveres – muito embora se pressuponha 

sua existência -, logo a prioridade é buscar a garantia de direitos, é minimizar as mazelas da 

desigualdade num primeiro plano e, continuamente buscar maiores transformações. 

Reconhecer a dinâmica de nossa sociedade é também um eixo suleador. Vivemos um 

momento de minimização dos recursos do Estado. Temos uma trajetória de luta por parte dos 

movimentos sociais. Neste contexto, é necessário reconhecer a incompletude institucional, pois 

não há serviço que contemple a totalidade de um atendimento, dos encaminhamentos, 

acompanhamentos e monitoramentos, de forma tão precisa. Articular uma rede social é 

fundamental para a qualidade do atendimento, para a efetivação de políticas e para se fazer valer 

o Sistema de Garantia de Direitos. Nesta perspectiva, enfatizamos nossa relação com os demais 

serviços da região, como também o reconhecimento e acionamento de órgão de defesa de 

direitos e secretarias e programas, etc.  

A noção de parceria e construção coletiva perpassa todos os encaminhamentos realizados, 

estabelecendo troca de informações, conhecimentos e alternativas no que tange à defesa de 

direitos. Para além da relação com a rede social, esta articulação traz também ao sujeito envolvido 

o conhecimento de outros serviços, outras políticas, outros direitos. 

 

3.8. OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E AS RUAS 

  Com o fim de demonstrar os passos do projeto NPPE – Ciclo da Violência, sob a 

denominação R.U.A.S., segue parte da metodologia. 

3.8.1. Porta da RUA!: Portas de entrada e as Ruas. 

Pensar a rua como um espaço potencial de observação, como também de aproximação, 

supera a lógica tradicional de “porta de entrada”, em que, usualmente, a (o) adolescente chega ao 

serviço, e não o serviço a ela(e). Reverte a lógica via encaminhamento burocrático. Essa nova 

perspectiva traz o reconhecimento do seu espaço, do “seu pedaço”, como pólo de produção para 

além da reprodução social, trazendo a potência da criação/transformação. 



 

 

Quando encontramos os adolescentes na rua, deflagramos gritantes violações de direitos, 

aspectos culturais, territoriais e os seus vínculos. São consideradas nesse encontro suas relações 

sociais, afetivas, políticas, assim como a sua visão de mundo, ao mesmo tempo em que 

valorizamos suas características, personalidades, gostos, desejos. Assim como, podemos também 

identificar as construções sócio-histórico-culturais influentes nestas distinções. 

Ao se pensar a rua como espaço para intervenção, o Atendimento se torna em ultrapassar 

as barreiras formais que muitas vezes restringem o campo de possibilidades do trabalho social. É 

colocar a presença efetiva no território como possibilidade de encontro com possíveis sujeitos de 

atendimento à proteção especial, articulando também a probidade prevista na proteção básica. 

Ou seja, na defesa dos direitos já violados aloca-se a prevenção às violações outras. 

Nos moldes da proteção especial, o norte é oferecer os mínimos básicos de sobrevivência e 

desenvolvimento, no viés do acolhimento e ações reabilitadoras das possibilidades sociais, 

considerando rupturas e graves violações já ocorridas; não obstante devemos relembrar da 

importante interface com o Sistema de Justiça, além da necessidade de interlocução com as 

outras políticas. 

A rua é o lugar do encontro da vida social, sua paisagem é heterogênea, apresenta toda a 

diversidade, universalidade de segmentos, grupos e, ao mesmo tempo, da singularidade de cada 

família, de cada sujeito. Campo privilegiado para receber ou buscar informações acerca dos 

contextos e contemporaneidades e lugar também para este encontro.     

No mesmo passo, estar na rua traz à luz uma leitura crítica da falta de espaço político para 

a adolescência e juventude, para a falta de equipamentos destinados à educação, cultura, lazer, 

ou um espaço para a reflexão de um projeto de vida com perspectivas de acessibilidade e trabalho 

(produção social), e principalmente as lacunas relacionadas às políticas e acompanhamentos dessa 

temática. O que se apresenta num primeiro plano é a luta contínua pela sobrevivência e, quanto 

mais ampliamos nossa aproximação, mais se desnuda a desigualdade social. 

Observamos dinâmicas familiares reprodutoras dos aspectos mais violentos da nossa 

sociedade capitalista, como também em sua dinâmica comunitária. Entretanto, este processo é 

contraditório e se faz presente também neste lócus, pois os elementos de vivência destes 



 

 

meninos/as são a reprodução da dominação e exploração, assim como são as experiências de 

solidariedade e resistência.  

Deste modo, na rua, criamos o primeiro laço, autêntico, daí a construção da continuidade 

deste numa relação genuína de igualdade com um pacto de compromisso e cumplicidade, 

respeitando-se a priori as diferenças sem as tornar desproporções. Ao passo em que não nos 

distanciamos da superação da exclusão social. 

Para elucidar o início deste laço e como se desdobra, colocamos aqui um trecho de relato 

da construção de acolhimento relacionando nossa análise crítica à situação sensível vivenciada 

pelo adolescente.  

André25 é um menino muito expressivo, comunicativo, inteligente, imaginativo, e muitas 

vezes se distancia da realidade, como se não quisesse ter contato com seu passado, mas sim se 

ausentar de seu presente, remetendo-se à um futuro fantástico, apartado de sua trajetória e 

cotidiano.   

Ele vive com a avó e o convívio é de agressividade mútua. É grande a sua raiva ao ponto de 

envolver-se com algumas atividades ilícitas e colocar em risco a vida. Segundo ele, ‘para se sentir 

provocando o mundo’. Reconhecer-se enquanto sujeito é um longo processo; conquistas mínimas, 

como relação de confiança e espaço para o relato de seus envolvimentos com a exploração 

comercial sexual e uso de drogas, são grandes avanços. Buscar ser sujeito e ver-se como objeto 

são impressões que se misturam no cotidiano deste adolescente. Sofreu abuso quando criança, e 

recentemente o mesmo aconteceu com sua irmã mais nova. 

O adolescente implicou-se profundamente com o ocorrido com a sua irmã, vindo a, por 

todo tempo, exigir “justiça”. Aproximou-se mais e passou até a cuidar mais de questões 

domésticas (na dimensão do cuidado e asseio), assim como da articulação e resistência para a 

resolução do caso, obviamente na sua medida. Alterando sua postura, passou a ser exigente em 

relação aos direitos, e zelador e transformador também de sua vida como de seus entes. 

O próximo passo é se reconhecer como protagonista da sua história, com conhecimento 

das políticas, da proteção e de que pode continuar lutando e obtendo bons resultados. Valorizar 
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suas ações é valorizar o sujeito adolescente no encontro de outras perspectivas, assim como gerar 

reflexões ampliadas para converter a lógica social. 

 

3.8.2. Nas RUAS da Comunidade: espaços potenciais de atendimento. 

Reconhecer o valor da comunidade enquanto espaço potencial de atendimento nos remete 

à grande discussão do reconhecimento de uma educação popular, assim como descriminaliza a 

conduta da população e busca transformar um lócus, reflexo de desigualdades e perversidade por 

parte de dominantes em espaço de transformação.  

Para além dessa perspectivas, geramos condições para a denúncia se desdobrar num 

processo de apropriações de direitos e possibilidades políticas enriquecedoras para mudanças 

concretas no interior de nossa sociedade e no interior do cotidiano de cada sujeito. 

Num panorama de observação, faz-se necessário reconhecer os espaços ilícitos (as relações 

mediadas por ilicitude), como também compreender essas dinâmicas, muitas dessas que 

sustentam a economia ilegal, ou de atividades mercantilizadoras de sujeitos principalmente em 

desenvolvimento. Outro passo é a compreensão dessas dinâmicas, relacionadas à sobrevivência, 

porém, estão para além da reprodução social e carregam construtos simbólicos de poder e 

inserção, criando, por muitas vezes, no imaginário de quem se insere nesta dinâmica e mesmo da 

própria comunidade, a idéia de ocupar outro lugar, o do dominante. 

No entanto, os grupos balizados nos referenciais desse sistema perverso reproduzem essa 

lógica violenta. Aliás, por todos os cantos da comunidade, nos lares, nas praças, nos becos e vielas, 

nos bares, em todos os espaços de convívio, concretizam-se problemáticas sociais. De certo modo, 

este lócus é envolvido pelo signo da subordinação e dominação. 

Estar na comunidade traz também outra visão, novos referenciais e resgates de 

características comunitárias fundamentais, como a solidariedade, a organização, além da ênfase 

nos referenciais histórico-culturais genuínos dos segmentos envolvidos. 

Vemos também meninos/as orientados para o acesso a direitos pela via do consumo. É a 

lógica do consumismo a se contrapor com a (sobre)vivência numa estrutura fragilizada, da 



 

 

inacessibilidade à direitos, os mais básicos (alimentação, moradia, educação, saneamento, etc.) 

indício de um distanciamento da realidade.  

Como ocupar outro lugar senão o de vítima da pobreza? Como não ser bombardeado por 

informações desqualificadas, ou de uma pseudocultura que não expressa a história dos povos 

remanescentes dessas comunidades? Como plantar o futuro e orientar os que virão se o tempo, a 

vontade e o pensamento são devorados pela necessidade emergente da sobrevivência? Quanto a 

isso, resta apenas vender a valiosa força de trabalho pelo preço da desigualdade social? 

Reconhecemos a urgência de intervenção junto a este segmento de maneira a alcançar 

outro futuro construído conjuntamente com esses adolescentes, mediante o uso das ferramentas 

pedagógicas geralmente eleitas por esses meninos/as.   

Visualizamos tal potencialidade em um campo de futebol, espaço este onde aconteceu a 

maior parte dos encontros. A potencialidade do espaço público como dispositivo pedagógico foi 

utilizada durante todo o processo e o campo de futebol tornou-se também campo de reflexões, no 

qual as adolescentes traziam questões, inquietações e trocavam experiências. Questões 

relacionadas às temáticas de gênero, saúde e sexualidade poderiam emergir: “Antes de transar eu 

tomo remédio anticoncepcional”; “Gosto de fulana, mas minha mãe não pode saber porque ela 

nunca deixaria”; “Muitas meninas namoram com outras escondidas”; “Meu namorado não gosta 

de usar camisinha”. E, desta forma, encontrar caminhos às dúvidas, conflitos, estereótipos a partir 

dos atendimentos realizados em grupo, assim como intervindo na comunidade. 

Abrem-se, então, reflexões sobre as possibilidades e limitações da participação infanto-

juvenil no contexto dos processos decisórios e sobre as suas contribuições, pois efetivamente o 

que podemos oferecer para a promoção da participação são subsídios e o entendimento de que 

este é um sujeito em desenvolvimento, além da importância de reconhecer as dimensões sócio-

culturais e subjetivas aí implicadas. No entanto, para isso, é preciso salientar a necessidade de se 

criar mecanismos cognitivos à altura da compreensão e do modo de manifestação dos mais 

jovens. 

Uma sensível questão de um atendimento desta natureza é ter presente a gravidade deste 

processo de objetalização da criança e/ou adolescente, da reprodução de uma lógica na qual a 



 

 

dimensão humana e o reconhecimento da criança enquanto sujeito em desenvolvimento são 

diluídos entre a dominação e a imposição, e, muitas vezes, de forma violenta (geralmente).  

Outra face dessa complexidade é de como determinadas problemáticas transitam em 

nossa sociedade, em nossa dinâmica sócio-cultural - a incluir a própria construção dos 

sentimentos e do desejo - e perpassa classes, gêneros e etnias, ou seja, é uma violação contra os 

direitos humanos, mais fundamentais. 

(...) prefiro trabalhar com a noção de direitos humanos, que pelo menos, varia por 

subestruturas, de classe para classe, de raça para raça, de gênero para gênero (...). 

(SAFFIOTI: 1995, 19) 

O atendimento se dá dentro de um processo de escuta e de reflexão, no qual se busca 

compreender o sofrimento de outrem e credibilizar a história relatada, construindo, assim, com 

essas crianças e adolescentes saídas para as situações mais agudas, na perspectiva de minimizar os 

prejuízos causados, e possibilitar alternativas construídas conjuntamente, em face da necessidade 

de acompanhamento destes sujeitos.  

O princípio suleador deste processo deve ser a proteção integral de crianças e adolescentes 

e que pautamo-nos em conquistas de nossa sociedade como também no estudo e 

aprofundamento de determinadas discussões destas temáticas, como a defesa estratégica da 

Convenção Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes, do ECA (Estatuto da Criança e 

Adolescente) e da Constituição Federal Brasileira.  

É importante também considerar os pontos positivos e aspectos fortes dos núcleos 

familiares, assim como os de suas comunidades e, a partir dessas características, pensar e 

repensar as possibilidades para o atendimento, fortalecendo cada vez mais a potencialidade da 

convivência familiar, problematizando e transformando as estratégias de sobrevivência e 

desenvolvimento.  

Para tanto, é necessário enfatizar a importância da responsabilização do Estado numa 

perspectiva primeira de cumprimento de políticas públicas, e, subsidiariamente, de transferência 

de renda. Por vezes, diante da ausência e inoperância de políticas, programas, serviços e vontade 

política, os adolescentes vêem-se sozinhos para resolver seus problemas – que, realmente, não 



 

 

são somente seus, mas herança de extensos processos hegemônicos em face de maiorias 

populacionais. 

Não obstante, talvez se faça necessário relembrar o fato desse Serviço ser parte da política 

de Assistência Social (campo dos direitos humanos), prevista, assim, como de responsabilidade do 

Estado, sob a perspectiva da universalização de acessos, e sendo marco desse decurso garantir 

direitos afirmados em um processo de participação popular.  

Com esta visão, a Assistência Social necessita, então, relacionar melhor a integralidade 

desses serviços e a discussão no campo das políticas, como também na dinâmica e atendimento 

da proteção especial, prevendo, assim, uma articulação ampliada com o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente e, até mesmo, com os Movimentos Sociais, espaço histórico 

da mobilização popular.  

 

3.8.3. Ocupando a RUA: A rua como dispositivo pedagógico para o protagonismo 

A RUA é um caminho público, espaço de trânsito e encontros, como lócus comunitário, 

sendo emblemático no processo pelo qual as relações sociais, culturais ocorrem na cidade, pois 

apresenta as manifestações sociais com as quais nos habituamos, mas que, muitas vezes, ficam 

banalizadas pelo seu caráter cotidiano e transitório. Esse espaço apresenta tanto relações sociais, 

por vezes conflituosas, como também apresenta seus potenciais de resistência e transformadores 

(ADORNO, 2001). A rua é reflexo do contexto social em que vivemos.  

Espaço onde os problemas particulares se encontram de modo significativo – isto é, não 

apenas para extrair prazeres narcisisticos ou buscar alguma terapia através da exibição 

pública, mas para procurar alavancas controladas e poderosas o bastante para tirar os 

indivíduos da miséria sofrida em particular; espaço onde as idéias podem nascer e tomar 

forma como ‘bem público’, ‘sociedade justa’ ou ‘valores partilhados’ (BAUMAN, 2000).  

 

Na contramão dessa rua banalizada existe latente potencial transformador, criativo e que 

pode ser crítico. Logo, a transformação desse espaço passa necessariamente pela possibilidade da 

mudança de olhar das intervenções contidas ali.  



 

 

Diante desse contexto, o Projeto R.U.A.S. (NPPE – Ciclo da Violência) busca uma 

compreensão diferenciada da rua, uma participação jovem autônoma, coletiva e sistêmica, com 

foco na experimentação, invenção e produção de modos de relação protagônicos. Seja na 

(re)criação de possibilidades autênticas de relação pessoal e social, de formação de vínculos 

familiares e/ou comunitários, etc. A atuação se dá no sentido do desenvolvimento pessoal e social, 

na perspectiva cidadã, a partir da ocupação coletiva e planejada do espaço público, em formas 

criticas e engajadas na realidade. 

Nesta metodologia, ao contrário dos métodos tradicionais de atendimento, é a equipe que 

se integra aos grupos, com proposição de atividades que levem à ampliação do repertório e 

culminem com a mobilização. O Projeto traça uma metodologia que coloca o adolescente e o 

jovem como ator central de todo o processo. A equipe de educadores/as, como mediadores dessa 

construção, traz para si a responsabilidade de “desvelar” essa realidade, rumo ao aumento do 

repertório e, ao mesmo tempo, valorizando o saber e as demandas da região na qual estão 

inseridos. 

O caráter de resistência urbana é transversal ao processo metodológico e perpassa as 

etapas. Seu cerne é a construção pedagógica no local onde os mecanismos opressivos atuam: 

acontece nas “R.U.A.S.”, buscando o rompimento com o ciclo de violação de direitos do qual 

adolescentes são objetos. Passa-se para a perspectiva concreta de compreendê-los como sujeitos 

de direitos comprometidos com a transformação social junto à sua comunidade, perante o Poder 

Público, sem cristalizar o chavão de que a juventude é responsável pelas mudanças sociais – 

expressão equivocada que pode ser um processo tão perverso quanto à própria criminalização da 

juventude, intrínseca em falas, mídias e ações oficiais ou civis. 

Deste modo esta ação pressupõe quatro etapas fundamentais: 

a. Mapeamento e Articulação (Dispositivos pedagógicos): Esta etapa tem como 

objetivo identificar o percurso que o/a adolescente faz nos grupos, institucionalizados ou não. 

Neste momento, é iniciado o (re) conhecimento do território, observando-se as características da 

região, o perfil dos adolescentes e dos jovens, o levantamento de demandas e de potencialidades. 

Assim como mapeados os atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, considerando 

aqui os governamentais, de Estado e da sociedade civil e possibilitando a articulação e mobilização 



 

 

das organizações, associações e serviços públicos ou não, para a inserção e acompanhamento 

do/a adolescente na rede, e o fortalecimento da mesma pelas possibilidades de formação, etc. 

b. Intervenção “Boom”: Neste momento, a equipe se aproxima dos adolescentes e 

jovens de forma gradativa; utilizando os dados do mapeamento. É quando se dá o processo de 

integração dos/as educadores/as aos grupos. Aproximação que acontece pela intervenção e/ou 

atividades com caráter interventivo e mobilizadoras, apelidadas pela equipe de Intervenções 

“Boom”, utilizando os dispositivos pedagógicos que o projeto disponibiliza: linguagens artísticas 

(graffiti, audiovisual, teatro, break, etc.), eixos temáticos (gênero, saúde, sexualidade, moradia, 

cultura, meio ambiente, esporte, mídia, comunicação etc.), entre outros. Esta ação acontece de 

modo articulado, sempre que possível, com iniciativas próprias de adolescentes e outras pessoas 

da comunidade.  

c. Atividades Regulares/ Grupo: As Atividades Regulares objetivam o aumento do 

repertório dos adolescentes a partir do levantamento de demandas e interesses dos mesmos, com 

foco no desenvolvimento pessoal e social, empoderamento comunitário e protagonismo. As 

ferramentas se relacionam diretamente com o mapeamento local e com os direitos fundamentais 

previstos pelo ECA, tanto como eixos temáticos de debate, como pela ação interventiva.  

d. Projetos Interventivos: A partir da ampliação do repertório e do empoderamento 

dos direitos, os grupos caminham para o desenvolvimento de projetos de Intervenção 

Comunitária, mediados pelos/as educadores/as. O objetivo é que os grupos se tornem autônomos 

e tenham o Projeto R.U.A.S. como apoiador. Os projetos perpassam a comunidade e serviços, 

sendo parte do processo de reafirmação do adolescente como sujeito de direitos e ator dessa 

comunidade. 

 

Relato de percurso de um grupo: Arte que vem do lixo? 

  A identificação do percurso que o adolescente faz nos grupos engrossa os passos 

metodológicos, a partir do mapeamento e articulação, construindo e reconstruindo esta 

caminhada. 

  Atuando na região do Canal do Cocaia, situado no distrito do Grajaú, por sua vez situado à 

margem das Bacias Hidrográficas da Billings e Guarapiranga26, a equipe tinha seu olhar marcado 
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por alguns aspectos bastante peculiares da região. Isso ocorria tanto a partir da demanda, da 

ausência de planejamento de políticas publicas casada à alta densidade demográfica, quanto da 

falta de saneamento básico, da utilização da região para despejo de lixo de todo o tipo (residencial 

e comercial, orgânico, inorgânico, entulho), e outras questões relacionadas à Moradia Digna, 

Saúde, Meio Ambiente e Convivência Familiar e Comunitária. Ademais, o olhar era marcado em 

vista da potência, visualizada pela forte presença de jovens e a expressão artística pelos muros da 

comunidade (Arte e Cultura, Ocupação do Espaço Público, Expressão, Meio Ambiente, etc.). 

Caminhando pelas ruas do Cocaia, podemos ver muitos muros cobertos por imagens coloridas e 

mensagens diversas, diversos que são os grafittis que percorrem muitos dos muros do caminho.    

  Identificados alguns atores da região, observamos que grande parte destes formava um 

grupo de artistas da região, seja pelo grafittis ou pelas esculturas em materiais alternativos, 

momento em que cresce o processo de articulação.  

  Alinhando nossas ações junto ao público alvo, com a visualização de possibilidades de 

intervenção e atuação propositiva na comunidade, que culminem no empoderamento dos 

direitos, e de forma concreta, partimos da realidade do adolescente, ressaltando que o debate 

também deve se aproximar das linguagens que dialogam com a juventude (FREIRE). Deste modo, 

nesta fase do processo já podíamos visualizar, a partir do mapeamento e da articulação, 

possibilidades de dispositivos pedagógicos e eixos, sendo alguns destes Arte, Meio ambiente e 

Saúde. 

  Neste quadro inicial, planejou-se a construção de oficinas-intervenção com o objetivo de 

alcançar contato mais efetivo com os adolescentes da região. Realizamos o planejamento com 

alguns jovens grafiteiros da região e com um escultor da comunidade, que tinha seu atelier em um 

cômodo ao lado do Canal do Cocaia, o artista Everaldo.  

  A base geográfica de nossa ação foi o local vizinho ao atelier, um terreno à beira da 

represa, com muito mato, abarrotado de materiais orgânicos e inorgânicos (ou lixo). A intervenção 

boom aconteceu em um domingo e seu lema da foi sendo divulgado: “Saia do Canal do Faustão e 

venha para o Canal do Cocaia”. 

  Com céu azul e sol forte, logo chegávamos com as luvas de plástico para proteção das 

mãos, as tintas e material pedagógico. As Oficinas planejadas foram Oficina de Construção de 



 

 

Objetos, Bonecos, Esculturas com material reciclável e Oficina de Graffiti em suportes alternativos; 

uma sala de vídeo foi improvisada com uma lona preta que garantia a visibilidade de filmes 

políticos, em uma pequena televisão; e, em cima de alguns pneus, em que também se improvisou 

um suporte para um equipamento de som que propiciou a música de todo o evento.  

  Dentre os passantes, ora curiosos, ora assustados, ora indignados, ora animados, cada um 

transmitia uma resposta frente ao que acontecia e fugia do cotidiano de sua rotineira passagem 

por aquela estrada. Um abaixo-assinado para limpeza do local percorria a mão de todos que se 

identificavam com aquilo que acontecia. Outras crianças e adolescentes envolveram-se 

espontaneamente em construção de objetos, bonecos e esculturas, recolhendo do imenso 

entulho a matéria-prima; no Graffiti, artistas iam chegando e se apropriando de um pedaço de 

uma janela ou do muro cedido pelos vizinhos do Canal.  

  Nesse momento, articulamos um grupo de adolescentes e jovens que se sentiram 

mobilizados pela intervenção: cerca de quinze jovens. 

  O ponto de encontro inicial do grupo foi o Canal do Cocaia, o mesmo local das 

intervenções. Constatou-se que no bairro não há espaço físico adequado ou convencional para o 

encontro de pessoas. Logo, o desafio inicial por identificar um local para tais reuniões permeou o 

processo. A utilização do espaço precário do lixão, no segundo encontro, foi mobilizadora das 

questões que o grupo trazia, sobre agir na comunidade de modo interventivo, mantendo o 

incômodo necessário para manutenção da indignação com o espaço. Segundo Paulo Freire (1996) 

“há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço”. 

  No primeiro encontro, muitos se alvoroçaram em idéias. Os/as educadores/as tiveram o 

papel de mediar o grupo por diversas vezes, trazendo a questão central que era lançada (O que 

queremos?). As propostas surgidas foram base para delinear o objetivo. No final do encontro, 

então, definiram que “iriam reunir-se durante um determinado tempo em um lugar para intervir 

neste e após a conclusão migrar para outro espaço a ser ocupado”. 

  Identificaram também que seria necessário chamar a atenção da comunidade e do Poder 

Público, especialmente pelo despejo de animais mortos no local, o que gerava mau cheiro, insetos 

e ratos – transmissores de doenças. Surgiram várias idéias, como confeccionar lambes27 e colar 
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pelas ruas, conversar com as pessoas durante a intervenção e, antes, mobilizar os moradores da 

região, realizar panfletagem, construir mais objetos de arte do lixo, realizar filmagem, tirar fotos 

etc.  

  Durante os encontros de planejamento da ação, algumas perguntas eram disparadas 

pelos/as educadores/as, de acordo com a temática levantada, no intuito de provocar a reflexão 

acerca da prática planejada (PAULO FREIRE, 1996, pág 86).  Por exemplo, durante o plano da ação, 

algumas questões percorreram a conversa como: “o que fazer com o lixo?”, “Quem vem buscar e 

levar para a reciclagem? E lá o que é feito com ele?” “E o que é feito com todo esse lixo orgânico?”. 

“O que fazer com os pneus?”, “o que fazer com peixes mortos?” etc. Aos poucos, concluíram pela 

necessidade de obter mais conhecimento sobre o tema. Na busca de respostas para esta 

demanda, levantaram o Projeto Imargem, coletivo de jovens que realizam intervenções 

transversais de Arte, Meio Ambiente e Convivência, à margem da represa. 

  Durante a construção de um plano de ação do grupo, sua identidade também era 

delineada. O fato de não terem um nome despertou o incômodo no grupo. Assim, em um dos 

encontros, um dos adolescentes começou a repetir diversas vezes, “Artixo... Artixo..., Artixo – Arte 

que vem do lixo!28”, como se algo ali tivesse feito sentido para ele. Observamos que houve forte 

identificação com ambos os nomes, a partir de seus significados implícitos. O nome escolhido 

aponta um marco identitário, trazendo uma proposta de prática para o grupo como perspectiva de 

atuação: Arte que vem do lixo. O batizado do grupo aconteceu por iniciativa dos adolescentes, 

independente das atividades propostas pelos/as educadores/as, pois, após o encontro, deparamo-

nos com os adolescentes já na rua, frente a um muro, grafitando desenhos e os nomes escritos ao 

lado: Artixo – Arte que vem do lixo e RUAS – Resistência Urbana e Atitude Social. 

  Esse grupo se reuniu por aproximadamente 02 meses com educadores/as. O grupo passou, 

então, a se encontrar intervindo de forma autônoma. Tiveram participação ativa na continuidade 

do Projeto Imargem. Um dos adolescentes participou da atividade com a OBB (Outward Bound 
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 Texto do Grupo: “... ARTIXO significa arte que vem do lixo, que é um grupo de jovens que se reúne com o objetivo 
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Brasil)29 e também do Movimento “Um Milhão de Histórias na Vida de Jovens”30, contando e 

registrando sua história. Passaram a realizar cursos diversos relacionados às temáticas de 

interesses relacionados, predominantemente, às artes (animação, montador de exposição, etc), e 

propuseram uma exposição de arte no Espaço Novo Movimento do CEDECA Interlagos, entre 

outras atividades próprias desse grupo. 

  No ano de 2009, encaminharam projeto para o programa municipal VAI 31, e foram 

contemplados, convidando-nos para compor uma parceria nesta caminhada. A seguir, 

apresentamos o planejamento estratégico de trabalho nesse NPPE – Ciclo da Violência.   

Fase do Projeto Ação Atividade 

1.Entrada dos Adolescentes 

1.1 Ações iniciais 
Articulação com as Portas de entrada. 

 

1.2 Ida à comunidade 

 

Saídas periódicas às comunidades promovendo 

vivências lúdicas e pedagógicas que apresentem 

a proposta do Projeto e que seja um convite à 

participação. 

Coletar e sistematizar dados 

 

2.Acompanhamento/ 

Oficinas 

(Atividades regulares) 

2.1 Recepção 

 

Estabelecimento permanente de  um ambiente 

lúdico-pedagógico de acolhida. 

Integração do Plantão, Recepção e Atendimento. 

2.2 Atendimento Grupal – 

Adolescente 

Execução das Oficinas de Direitos, com 

peridiocidade regular e preferência para atuação 

no território em espaços da comunidade. 

Planejamento, avaliação e acumulo de um banco 

de dados sobre atividades de grupo. 

2.3. Atendimento com famílias 

Atendimento à família sempre que verificada a 

necessidade e a pertinência tendo o foco 

dirigido à defesa de direitos. 

                                                             
29 Projeto que atua com os Quatro Pilares da Educação (UNESCO) como metodologia, e utiliza como estratégias 
viagens de sobrevivência na selva. 
30

 Movimento que propõe a democratização do debate sobre o Plano Nacional de Juventude a partir de círculo de 
histórias. 
31

 VAI – Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - Criado pela lei 13540 e regulamentado pelo decreto 
43823/2003, pela Secretaria Municipal da Cultura da cidade de São Paulo e tem como objetivos: “Estimular a criação, 
o acesso, a formação e a participação do pequeno produtor e criador no desenvolvimento cultural da cidade; 
Promover a inclusão cultural; Estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística. 



 

 

 

2.4 Visitas (domiciliar, escola e 

equipamentos) 

Visita à escola, equipamentos públicos ou não 

governamentais dos quais participam os/as 

adolescentes sempre que verificada a 

necessidade mantendo o foco na defesa de 

direitos e na pertinência dentro do trabalho 

desenvolvido tendo como margeador a 

metodologia estipulada e os objetivos deste 

Projeto. 

2.5 Articulação e Mapeamento 

 

Planejamento de visitas aos equipamentos da 

região. 

Articulação dos serviços para fortalecimento da 

parceria e da rede de atendimento. 

Mapeamento dos grupos institucionalizados ou 

não pelos quais o adolescente passa 

2.4 Encaminhamentos 

 

 A partir das necessidades específicas realização 

de encaminhamentos para serviços públicos ou 

não e internos (CEDECA). 

 

2.5 Instrumentais/ Registros em 

Pasta 

 Utilização de instrumentais do 

Projeto 

 Efetuar registro das 

intervenções. 

3.Articulação e Mobilização da 

Comunidade 

 

 

 

 

 

3.1 Articulação dinâmica dos 

Recursos existentes 

 

Pesquisa e levantamento dos recursos e serviços 

existentes na região para otimizar a rede de 

atendimento, criar banco de dados. 

Articulação entre as iniciativas (ongs, serviços 

públicos, lideranças comunitárias, movimentos). 

3.4 Visitas a entidades, serviços 

públicos, empresas entre outros. 

Fortalecimento dos grupos de adolescentes e 

jovens já organizados em parcerias com 

capacitações ou não. 

Articulação entre os diversos atores do Sistema 

de Garantia de Direitos com foco na promoção, 

defesa e controle de direitos. 



 

 

4.Sistematização  

4.1 Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação das 

atividades. 

Organização sistemática das informações e 

dados coletados nas intervenções e ações. 

Produção de conhecimento específico quanto à 

metodologia, perfil do público atendido e perfil 

da região. 

5. Formação e Pesquisa 

5.1 Formação com Atores da 

Região 

e 

5.2 Pesquisa e Documentação 

Capacitação, planejamento, produção e atuação 

na aplicação de oficinas relativas ao SGD, nas 

entidades governamentais e não 

governamentais. 

Levantamento constante de dados referentes à 

região de atendimento e ao público atendido. 

6. Ação integrada com Núcleo 

de Defesa, Núcleo 

Socioeducativo e Núcleo de 

Formação e Pesquisa. 

 

6.1 Articulação de atividades/ 

ações de forma articulada com 

foco na missão do Cedeca e eixos 

de ação 

Levantamento constante de dados referentes às 

violações dos direitos fundamentais (ECA) junto 

ao público atendido. 

Mapeamento da rede de serviços com 

panorama focal da articulação do Sistema de 

Garantia de Direitos na região. 

Espaço formal de formação/ discussão com 

equipe de educadores 

Diálogo constante na troca e viabilização de 

informações com atores internos no 

acompanhamento dos adolescentes, articulação 

e mobilização da comunidade, sistematização e 

formação. 

 

4. A UM PASSO DA RUA. 

4.1. Ciclo da Violência: Por quê não a Violência em foco? Uma questão de método? 

 Na medida em que a expressão expoente desse trabalho – por derivar do projeto 

conveniado – é o Ciclo de Violência, o leitor pode se perguntar: “Por que não adotar a Violência 

como foco do trabalho realizado?” Defendemos duas principais razões para não adotar a Violência 

como ponto de partida e linha mestra da pesquisa.  



 

 

  O instituto da Violência, tal qual concebemos contemporaneamente, é admitido na sua 

presença constante entre as relações humanas. Sob o viés da Saúde, é emancipado ao grau de 

questão de “saúde pública”. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Violência é o  

“uso intencional de força física ou poder, como ameaça ou real, contra outra pessoa ou 

contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha grandes probabilidades de resultar 

em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento, ou privação” (OMS, 2003: 05). 

  Extraímos, daí, uma natureza multicausal, que, assim, também não nega outros aspectos 

que precedem os atos violentos. 

  Nesse rumo, presente a Violência em nossas sociedades humanas, dela não se desvencilha 

em absoluto, muito embora acreditemos ser possível – e para isso devemos trabalhar 

arduamente, profissional ou pessoalmente – amenizá-la nas suas expressões mais acirradas, pela 

criação e renovação de mecanismos sociais que demonstrem e escancarem os significados de 

nossos próprios atos violentos. Pois, acima de tudo, seja no viés sanitário, seja no categoricamente 

sociológico, a Violência aciona uma possibilidade de nos entendermos da micro para as macro-

redes de convivência social, o que nos exige uma compreensão das relações humanas em alta 

escala. 

  Estabelecida a Violência sobre uma rede complexa de valores e tratos humanos – ou seja, 

não isolada clinicamente na relação entre particulares -, podemos compreender que a formação 

das instituições em geral, especialmente o Estado, é contaminada pelos mesmos valores humanos 

componentes dos indivíduos que as sustentam ou a elas se opõem. Logo, uma vez presente nas 

nuanças da convivência humana, a Violência não fora adotada, nessa proposta, como mote em si 

para alvorecer os estudos, pois a ela se contrapõem os Direitos Humanos, por mais que, por vezes, 

a irrupção desses se dê em meio a lutas sociais que, por si, sejam carregados de Violência. Em 

outras palavras, se está, como o ar, em todas as partes, a Violência não apresenta pontas, finais, 

inícios, que nos provoquem a extrair significados de sua gênese ou de seus crepúsculos, para o 

que seria merecido um estudo a parte. 

  Outra razão para não elegermos a Violência como mote para as reflexões produzidas neste 

trabalho é afastarmo-nos do risco de a essência da pesquisa contaminar-se da institucionalidade 

Ciclo de Violência. Desapegados ao máximo, em termos metodológicos, do valor intrínseco à 



 

 

expressão, podemos analisar e concluir, previamente, que Ciclo de Violência é invenção 

institucional que não apresenta elo condutor com passado mediato, senão sua própria natureza 

semântica. Isto é, na política municipal da Assistência Social, a expressão fora criada sob uma 

abordagem ontológica, sem a apresentação de encadeamentos históricos que tenham, 

eventualmente, precedido sua consolidação nos documentos oficiais (editais, atas de audiências 

públicas).  

  Como se fosse um axioma – sobre cuja origem não se realizam questionamentos, e sobre 

cujo significado parece haver entendimento firme -, Ciclo de Violência apresentou-se nessa cidade 

como um disparador de programas de governo. Mas o termo, em si, não passara por uma 

construção social a partir de seus (eventuais) matizes históricos. Veio como um mecanismo 

(programa de governo, e não política de Estado) a aplacar um sintoma social cujas causas supomos 

que possam ser visitadas, entre outras fontes, nas abordagens sócio-históricas da Atenção Social à 

Criança e ao Adolescente no Brasil. 

  Desse modo, convidar os olhos do leitor ao campo da Violência para se compreender Ciclo 

da Violência, poderia ser incorrer num equívoco metodológico, pois, antes de discorrermos 

adiante a esse instituto, temos de desmontá-lo para entendê-lo32, tal qual a criança e seu carrinho. 

  Em suma, vale organizarmos as idéias dispostas nesses parágrafos: elencar a Violência 

como ponto central não permite elaborar um sistema metodológico para o estudo recomendado, 

senão para que se encerre em si mesmo, destrinchando-a cirurgicamente, o que, obviamente, não 

é o propósito desse trabalho. Pior seria, ainda, se caíssemos na tentação de aflorar percepções a 

partir do instituto Ciclo de Violência, que, pela apresentação nas políticas de assistência social 

atuais, não evidencia os caminhos históricos que necessitamos para tratar dos Direitos. E é 

justamente esse o mote da pesquisa: Direitos da Criança e Adolescente. E seu princípio 

metodológico é a Lógica do Direito, e não a Lógica do Dano, da Violência.  

  Sendo assim, foi necessário trazer à tona a historiografia dos Direitos na Atenção Social aos 

mais jovens, de modo que pudéssemos identificar, conforme o andamento da pesquisa, falhas, 

rompimentos e equívocos gerados na seqüência de políticas sociais e no avanço das políticas 

                                                             
32 O grego Sócrates trazia o método a partir da expressão “maiêutica”, segundo a qual se desvenda uma verdade 
analisando-a, desmontando-a e, disso, derivando-se outras verdades. 



 

 

criminais, dentre aquelas quais as atualmente em vigor, na forma de programas de governo, como 

o que circunscreve o então denominado Ciclo de Violência.  

  

4.2. Ciclo da Violência: Por quê, então, o Direito em foco? Quando não se trata somente de 

método! 

  Do binômio mencionado, optamos, então, pela Lógica dos Direitos. Estabelecemos como 

foco os Direitos da Criança e do Adolescente, diante do que fizemos uma retomada histórica para 

analisar, criticamente, o processo de proteção e garantia de direitos sob o viés da Atenção Social – 

hoje, mais propriamente, Assistência Social, responsável, no município de São Paulo, pelo 

programa em torno da expressão Ciclo de Violência. 

  De acordo com a recuperação histórica, observamos que a correlação de forças sociais 

constitui o Estado do qual fazemos parte, simbioticamente. São incertos e diversos os grupos 

sociais hegemônicos e contra-hegemônicos, pois, para além da exploração da força de trabalho, 

hoje, temos outros vetores que ensejam novas classificações de responsáveis e pertencentes aos 

movimentos políticos de manutenção de Poder, por ora, é notório, em nada popular.  

  No entanto, conhecemos – tanto pela sabedoria popular cotidiana quanto pelo breve 

estudo crítico social – que, na medida em que do Estado partem as políticas garantidoras de 

direitos, partem dele, dentro do mesmo codinome de Democracia Representativa, as políticas 

repressoras, que, no seu contraponto, justificam-se, sempre, em garantir direitos para os 

ofendidos por atos de violência, seja por um particular, seja pelos próprios agentes estatais. 

  Como pressuposto de análise, podemos eleger a desigualdade social, para a qual 

contribuem a econômica, a política, de gêneros, etária etc. A cidade de São Paulo carece de uma 

estabilidade política que suporte modificações bruscas na sua estrutura social estratificada. É 

nítida a lentidão nos avanços para a garantia de direitos, muitas vezes, travestidas por programas 

assistencialistas e/ou de criminalização. Desse modo, a igualdade social – ainda somente 

formalmente respeitada – tarda em ser presente. E do Estado devemos continuar cobrando, 

justamente porque, no sistema político que sustentamos, é o responsável, em nome de todos, 

para prover os direitos e garantir a defesa dos mesmos. Porém, não pode passar despercebida a 

vultosa força hegemônica que direciona as políticas de governo para o lado economicamente 



 

 

majoritário, vindo a ser, por vezes, contra a garantia de direitos do lado politicamente minoritário. 

Essa disputa de poder – que passa pela disputa de saber, em face da alienação à qual todos somos 

assujeitados diariamente – preserva a relação Hegemonia x Contra-Hegemonia. 

  Nesse prumo, definimos que não destacar a Violência como matriz para os estudos não é 

uma questão somente de método, mas, também, de visão de mundo e concepção de Direitos, 

que, por si, é a sustentação das relações sociais normativizadas (e, por quê não normalizadas?). 

Isto é, num sistema político de normas positivadas como este no qual vivemos, é o Direito que 

deve ser pauta de comportamento institucional, e não a Violência, que, assim, passa a ser um 

efeito da violação dos direitos.   

  Quanto mais abordamos simplesmente a Violência para início de análise sobre o mundo, 

mais arriscado é perdermos de vista a razão de ela existir. 

4.3. E quanto ao objeto Ciclo de Violência? Uma questão de método e conteúdo! 

  O programa de governo municipal denominado Ciclo da Violência, tal qual fora concebido 

desde o início da década de 2000, sempre destacou um aspecto inovador: abranger um público 

maior que, em certa medida, estaria envolvido com práticas infracionais, mas não 

necessariamente na condução das mesmas ou afetadas pelo sistema judiciário. Segundo as 

assertivas firmadas na justificativa desse programa, mencionava-se a necessidade de se criar um 

serviço que fosse capaz de gerar um impacto comunitário abrangente e intersetorializado, quanto 

ao seu público, haja vista a amplitude e diversidade de grupos de jovens, vários deles 

apresentadores de demandas semelhantes, independentemente da existência de medidas 

socioeducativas. 

  Há pouco, sobrelevamos um dos pontos nevrálgicos característico de um impasse 

metodológico para a concretização fiel dos objetivos do Programa: como selecionar o público, 

determinando-o no seu meio social e definindo-o no seu perfil? Essa pergunta deve ser respondida 

com o cuidado de não esbarrarmos na definição categórica e objetiva dos jovens que certamente 

cometem atos infracionais mas, ainda, não foram alvo – embora o sejam em potencial – da polícia 

e do sistema judiciário. Pois, responder desse modo é inocular em qualquer jovem – que tenha 

cometido ou que venha a cometer ato infracional – a condição inevitável de propensão ao crime. 

Trata-se de raciocínio inconcebível, eis que não há como: a) prever-se o cometimento de futuros 



 

 

atos infracionais; b) definir-se que a prática de um ato passado necessariamente transforma o 

sujeito num praticante infracional permanente; c) que a mera perspectiva de cometimento futuro 

seja válida para enquadramento no público dos delitos. 

  Em segundo plano, ainda temos de respeitar a condição daquele/a que tenha profundo 

envolvimento com as práticas infracionais. Tratando-se a situação do ponto de vista do Direito, é 

indiscutível o direito de o jovem não ser categorizado e selecionado para cumprir atividades sócio-

educativas sem o devido processo legal que o enquadre em determinado perfil. Em outras 

palavras, se afirmado está que o público “envolvido no Ciclo de Violência” é aquele que, embora 

não tenha sido submetido a processo sócio-educativo, é selecionado por estar na zona cinzenta 

dos que, mesmo assim, cometem atos infracionais, é Direito do jovem que compõe a chamada 

cifra oculta manter-se anônimo, pois, antes de se apresentar como praticante de atos infracionais, 

sua liberdade incondicional está sobreposta ao dever de o Estado perseguir aquele que comete 

delitos. Ou seja, antes de o jovem auto-determinar-se parte do público que comete atos 

infracionais, cabe ao Estado defini-lo, reconhecendo-se, para tanto, que o direito de defesa 

também se localiza na manutenção do anonimato perante um crime. E devassar o anonimato – 

deflagrando-se a autoria do crime – é competência do Estado, que se exerce SOMENTE por meio 

dos procedimentos judiciais.  

  Ora, mas se ao jovem não submetido ao processo socioeducativo, mas selecionado como 

público “inserido no Ciclo de Violência”, é facultado o direito de escolher aderir ou não ao 

programa, qual a efetividade deste?  

  E mais: qual o diferencial apresentado entre esse programa e outros socioeducativos que 

prescindem do sistema judiciário, tais como Núcleos Socioeducativos, Centros de Criança e 

Adolescente etc? Ou, utilizando as categorias firmadas à época da criação do Ciclo de Violência 

(SAS, 103), qual o diferencial apresentado entre os eixos de: 

- prevenção (“serviços de convívio, autonomia e provisão para criança, adolescente e jovem com 

prioridade àqueles mais sujeitos a vulnerabilidade e de risco pessoal e familiar”) e; 

- reinserção (“serviço de acompanhamento de adolescentes julgados autores de ato infracional 

e/ou envolvidos no ciclo de violência”)? 



 

 

  Bem, em meio a essas reflexões pré-conclusivas, retomamos as questões formuladas 

durante as análises desenvolvidas ao longo desse trabalho, espelho dos questionamentos 

realizados durante as práticas socioeducativas no CEDECA Interlagos. 

 

4.4. Ciclo da Violência -> Ciclo de Violação de Direitos: uma possível interpretação. 

  Na medida em que o programa evidencia um comportamento social “extra-judiciário”, mas 

“intra-infracional”, destaca aos olhos um aspecto positivo: pensar em como esse público – mesmo 

que, em princípio, indeterminado e indeterminável – tem seus direitos garantidos pelo Estado-

sociedade, na ótica da proteção integral. Invocamos, aí, uma perspectiva histórica da produção de 

crimes, sendo este uma criação normativa desenvolvida a partir de uma série de elementos 

sociais, e, portanto, não determinado somente no indivíduo. 

   E, tratando-se de Estado-sociedade, cabe, também, às instituições da sociedade civil 

garantir direitos. Sendo assim, a pesquisa vem a ser uma estratégia importante para se analisar o 

fluxo estabelecido no Sistema de Garantia de Direitos, em especial pela via da proteção especial 

do Sistema Único da Assistência Social. 

  Além do mais, optamos pela análise participativa, desenvolvida a partir tanto do resultado 

do envolvimento dos educadores com as atividades, como da absorção, no plano das reflexões 

desta pesquisa, dos desejos e manifestações dos jovens. 

  E, ao passo em que o CEDECA Interlagos propôs-se a desenvolver uma pesquisa de análise 

participativa, infiltrou, no seio das análises, elementos vindouros da prática diária, consistente, 

prioritariamente, em promover direitos, a partir de estratégias de mobilização comunitária, 

formação política e produção cultural (ambas estratégias são separadas aqui, o que não significa 

que sigam, sempre e na prática, destacada uma das outras). 

  E, ao mesmo tempo, enquanto as análises seguiam, algumas percepções resultantes 

contaminaram as práticas diárias, o que perfaz a relação prático-teórica tão enfatizada nesse 

projeto. E o que, de modo metalingüístico, compõe a própria natureza metodológica desse 

documento. 



 

 

  Assim, é possível confirmar que o projeto, na sua finalidade, teve o condão, de modo 

particular à natureza do CEDECA Interlagos, de, a partir das estratégias acima elencadas, fomentar 

nos jovens a prática de participação na vida política da comunidade, bem como, no campo 

individual, a identificação de diversos caminhos pessoais de reivindicação de garantia de direitos. 

  

5. UMA RUA PROPOSITIVA. 

Em seguimento linear ao desenvolvimento desse documento, prosseguimos, primeiro, na 

problematização (aspectos teórico-políticos, administrativo-assistenciais e socioeducativos). Após, 

a reflexão sobre as revelações socioeducativas elaboradas e empenhadas no CEDECA Interlagos, 

especialmente do ponto de vista teórico-metodológico. 

Sob o ângulo da concepção teórico-política de público “inserido no Ciclo de Violência”, ao 

longo desse documento, visitamos a história da atenção social no Brasil, refletimos e indagamos 

sobre as práticas privadas e públicas, até retomarmos o conceito e a análise de Ciclo da Violência. 

Verificamos enorme dificuldade presente na função de identificação e reconhecimento do perfil 

do público pelo programa atual contemplado. 

Quanto à concepção administrativo-assistencial, do ponto de vista do DIREITO (e não da 

responsabilização – judicial (MSE-MA) ou extra-judicial (Ciclo da Violência)), entendemos não 

haver elementos que diferenciem a prática socioeducativa junto ao público “inserido no Ciclo de 

Violência” de outras práticas de convívio e desenvolvimento. 

Ademais, do ponto de vista socioeducativo, questionamo-nos sobre a necessidade e a 

motivação que faz alinhar as práticas junto ao público “inserido no Ciclo de Violência” às práticas 

junto ao público em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Se tal percepção perdurar, 

notamos que, do ponto de vista juvenil (público-alvo), uma conseqüência pode vir a segregá-los e 

estigmatizá-los: 

1) A criação de demanda a ser absorvida pela via do NPPE (jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas e/ou “inseridos no Ciclo de Violência”) – simplesmente do 

ponto de vista da Responsabilização Judicial (MSE-MA) e “Extra-judicial” (inseridos no 

“Ciclo da Violência”) - gera nos jovens público-alvo do projeto desenvolvido neste NPPE 



 

 

uma identidade mais aproximada dos jovens que infringem as normas do que, apenas, 

dos jovens que usufruem de programas e serviços públicos de convívio e garantia de 

direitos (independentemente do cumprimento de medidas socioeducativas). Gera-se, 

então, como efeito maléfico da categorização, uma nova classificação: 

a) Programas desenvolvidos do ponto de vista da violação da norma e não da 

responsabilização socioeducativa: jovens “inseridos no Ciclo de Violência” somando-

se aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa; 

b) Programas desenvolvidos do ponto de vista do direito: serviços de convívio e 

provisão para adolescentes e jovens, com prioridade àqueles mais sujeitos à 

vulnerabilidade e de risco pessoal e familiar. 

  Acabamos de realizar o caminho inverso ao demonstrado na breve apresentação das 

concepções da política da assistência social na cidade de São Paulo, especificamente quanto à 

classificação entre os programas de prevenção, de proteção e de reinserção (SAS, 103). E é 

justamente nesse caminho invertido aqui trazido, que logramos identificar, no referido 

planejamento Sócio-Assistencial Municipal, um aspecto fundamental e invertidamente negativo: 

classificação/perfil dos públicos conforme seus programas. 

  Na medida em que se cria, por meio dos programas, uma peculiar semelhança entre os 

públicos – dinâmica infracional -, vinculando-os, sob a perspectiva metodológica, altera-se a 

correspondência entre Direitos e Acesso Políticas Públicas.  

  Os direitos existem não em função dos deveres (e, diante do descumprimento, da 

conseqüente responsabilização), mas, antes disso, pela originária identidade de sujeito e 

cidadão/ã. Diante disso, reconhecemos a necessidade de se modificar/aperfeiçoar a compreensão 

política sobre os direitos dos adolescentes, para que outro/aperfeiçoado plano de políticas de 

assistência social garanta os mesmos. Sugerimos outra opção: alinharem-se tais práticas junto ao 

público “inserido no Ciclo de Violência” às práticas desenvolvidas em outros programas de 

convívio e desenvolvimento. Esse aspecto será melhor explicado ao final desse texto. 

 

 



 

 

 Passos dados e passos futuros 

Retomamos alguns pontos desenvolvidos nesse texto. Por primeiro, o princípio da 

igualdade: adaptando as palavras de Boaventura de Sousa Santos, precisamos nos igualar naquilo 

cuja diferença nos inferioriza, e nos desigualar naquilo que a diferença nos enriquece. Diante 

disso, tratar de modo igualitário, em mesmo projeto, dois públicos com históricos distintos, é dar a 

mesma resposta de desigualdade negativa até o momento dado ao público jovem que tem, nas 

medidas socioeducativas, a maior garantia de direitos possível. 

O plano de trabalho do NPPE – Ciclo da Violência priorizou a aproximação entre todos do 

ponto de vista dos direitos. Ou seja, a proposta desenvolvida é de não destacar, obrigatoriamente, 

a diferença pautada na situação judicial processual de cada um. Sabe-se que o cumprimento da 

MSE não é direito do jovem, mas sim DEVER. Sendo o DIREITO a pauta do trabalho nesse projeto, 

e compreendendo-se que todos os jovens têm os mesmos direitos – dentro da perspectiva 

aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da 

desigualdade -, salientamos que o desenrolar dos trabalhos deu-se no sentido de redimensionar, 

junto ao público juvenil, a noção de sujeito de direitos, o que se reafirma, perenemente, ao se 

reconhecer a participação na vida política da família, da comunidade, da cidade, do país. São esses 

cosmos os campos fundamentais de fortalecimento da identidade de qualquer sujeito, 

especialmente crianças e adolescentes, que, ademais, apresentam-se em fase peculiar, distinta de 

desenvolvimento. 

Assim, ao reconhecermos o risco de se perpetrar dinâmicas segmentárias e de rotulação, 

na validação do instituto “Ciclo de Violência”, vale destacar que, antes de estarem categorizados 

nesse âmbito, trata-se de jovens que, mais do que eventuais praticantes de atos infracionais, 

podem carecer da garantia dos direitos. Entendemos que a prática infracional seja, na vida de cada 

jovem, uma circunstância, e não um elementar. Sendo assim, reforçar sua existência (prática 

infracional) a partir de um redimensionamento como peça fundamental pode significar reduzir, 

diante dela, a importância das virtudes, pensamentos, habilidades e desejos de cada jovem, esses 

sim, elementos fulcrais para seu desenvolvimento saudável. 

Pensando de modo distinto e propositivo, para a produção do projeto RUAS, elencou-se 

como critério para o tratamento desigual não o envolvimento com ato infracional, e sim, as 



 

 

relações sociais estabelecidas nos espaços públicos, comunitários, bem como no campo privado 

da vida de cada jovem. 

Reforçar essa perspectiva é abandonar o jovem envolvido em práticas de violência sinalizar 

para um novo motivo de trabalho: as relações sociais. Nesse sentido, o objeto de estudo deixa de 

ser a Violência, sendo, portanto, adotado o Direito.  

Para efeito de raciocínio, podemos re-nomear o Ciclo da Violência para Ciclo de Violações 

de Direitos. Desloca-se do campo motivador o jovem supostamente violento e autor de atos 

infracionais, e se o localiza nas relações sociais sustentadas pelos Direitos – e, principalmente, pela 

insuficiente garantia dos mesmos.   

Atenta-se, assim, para o encadeamento de fatos que alimentam um processo de violência, 

no qual o jovem não é necessariamente seu gerador, mas mais um sujeito envolvido no mesmo. É 

nesse campo de múltiplas relações sociais que o CEDECA Interlagos logrou desenvolver um 

trabalho socioeducativo e, logo, adotar uma visão política de mundo que o levou a realizar os 

questionamentos e apontamentos finais. 

Deste modo, e retomando, ainda, dois princípios-direitos, sejam denominados como de 

“reinserção” ou “de convívio”, os programas institucionais devem ser pautados no DIREITO AO 

DESENVOLVIMENTO de cada jovem. E cabe, na garantia desse direito, abrir caminho para o 

exercício de outro fundamental direito: DIREITO À PARTICIPAÇÃO.  

E é justamente nesse bojo que vêm as narrativas socioeducativas empenhadas durante a 

execução do NPPE, no CEDECA Interlagos, de modo a destacar os jovens como protagonistas, não 

somente na atividade pontual, mas, e principalmente, na decisão processual dos caminhos que 

quer tomar frente ao mundo, o que deve ser estimulado a todo tempo. O direito à PARTICIPAÇÃO 

torna-se, portanto, uma chave-mestra para a garantia do direito ao DESENVOLVIMENTO. 

E as atividades componentes do NPPE, nesse sentido, destacaram esses Direitos, vindo o 

Núcleo a servir de porta aberta para outras ruas, horizontes distintos e convidativos, apresentados 

para quaisquer jovens, independentemente das categorizações às quais estejam suscetíveis.  
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