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APRESENTAÇÃO

As políticas são denominadas “públicas” porque devem atingir o público. O
governo tem a responsabilidade de garantir que essas políticas beneficiem
efetivamente todas as camadas da população. Elas são consequências de demandas
apresentadas pela sociedade, nas mais diversas áreas. Sendo assim, podemos
afirmar que políticas públicas é “o Estado em ação”, ou seja, é quando o Estado
implanta projetos de governo, por meio de programas e ações voltadas para setores
específicos da sociedade.
As demandas sociais tornam-se cada vez maiores em função da
desresponsabilização do Estado, por omissão de serviços essenciais, o que gera uma
tensão social latente. O oitavo volume da obra “Demandas e Desafios nas Políticas
Públicas e Sociais” foi concebida diante artigos científicos especialmente
selecionados por pesquisadores da área.
Os conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas
abordados diante o meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta
publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes
conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível de muitos
leitores.
Este oitavo e-book conta com trabalhos científicos da área de Políticas Públicas
e Sociais, aliados às temáticas das práticas ligadas a a inovação e aspectos que
buscam contabilizar com as contribuições de diversos autores. É possível verificar a
utilização das metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma variedade de
objetos de estudo.
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Resumo: O objetivo geral do artigo é evidenciar a configuração territorial dos conflitos
e a resistência grafada no Acampamento Reduto do Caraguatá em Paula Freitas-PR,
em um contexto de avanço do capital no campo que gera uma incerteza cartográfica
e intensifica os conflitos pela terra e pelo território. Neste sentido, os objetivos
específicos são: a) evidenciar o avanço do capital no campo em Paula Freitas-PR, a
partir dos processos históricos que conformaram o município; b) mostrar como a
incerteza cartográfica, produzida pelo distanciamento da saber cartográfico e
geográfico, influência nos conflitos por terra; c) evidenciar a resistência grafada no
Acampamento Reduto do Caraguatá frente à expansão do capital no campo e a
10
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incerteza cartográfica. Considera-se que os movimentos sociais do campo como o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promovem a luta pela terra
na construção de uma Reforma Agrária Popular, fazendo resistência à expansão do
capital no campo, ao agronegócio, à monocultura e ao uso do pacote tecnológico e
agrotóxicos. É por meio da ocupação de terras improdutivas que não cumprem sua
função social que o movimento reivindica ao Estado o direito à terra e ao território,
consolidando transformações sociais que geram conflitos no campo. A metodologia é
de cunho teórico-bibliográfico no âmbito da Geografia Agrária e do Direito
Socioambiental, com a realização de pesquisa de campo no território estudado. Podese concluir que o município de Paula Freitas conforma uma estrutura fundiária
produtora de conflitos que gera incerteza cartográfica e o acampamento consolida-se
como ferramenta de resistência por meio do manejo sustentável de base
agroecológica da terra.
Palavras-chave: Capital. Incerteza Cartográfica. Resistência. Acampamento.
Abstract: The general objective of the article is to highlight the territorial configuration
of conflicts and the resistance written in the Acampamento Reduto do Caraguatá in
Paula Freitas-PR, in a context of the advance of capital in the field that generates
cartographic uncertainty and intensifies conflicts over land and territory. . In this sense,
the specific objectives are: a) to highlight the advance of capital in the countryside in
Paula Freitas-PR, from the historical processes that shaped the municipality; b) show
how the cartographic uncertainty, produced by the distance of cartographic and
geographic knowledge, influences the conflicts over land; c) to highlight the resistance
written in the Acampamento Reduto do Caraguatá against the expansion of capital in
the countryside and the cartographic uncertainty. It is considered that rural social
movements such as the Landless Rural Workers Movement (MST) promote the
struggle for land in the construction of a Popular Agrarian Reform, resisting the
expansion of capital in the countryside, agribusiness, monoculture and the use of the
technological package and pesticides. It is through the occupation of unproductive
lands that do not fulfill their social function that the movement claims to the State the
right to land and territory, consolidating social transformations that generate conflicts
in the countryside. The methodology is theoretical-bibliographic in the scope of
Agrarian Geography and Socio-environmental Law, with field research in the studied
territory. It can be concluded that the municipality of Paula Freitas forms a land
structure that produces conflicts that generate cartographic uncertainty and the
encampment is consolidated as a tool of resistance through sustainable agroecological
land management.
Keywords: Capital. Cartographic Uncertainty. Resistance. Camp.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto da atuação do projeto de extensão denominado
Planejamento Territorial e Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) cujo objetivo é fornecer apoio técnico e jurídico no âmbito dos conflitos
pela terra e território no Paraná. A atuação no processo sobre o Acampamento Reduto
do Caraguatá no município de Paula Freitas-PR surge da demanda formalizada pelo
11
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Ministério Público do Paraná sobre a situação do conflito em um acampamento do
Movimento Sem Terra (MST).
O Acampamento Reduto do Caraguatá surge da ocupação de 60 famílias em
terras devolutas do Estado que foram despejadas de uma outra ocupação no
município da Lapa. Iniciada em 2004, as terras ocupadas e indicadas segundo o relato
das famílias pelo INCRA se localizam na região chamada Faxinal do Ronda, a área
ocupada espalha-se por mais de um imóvel (antigas Fazendas Palmital I, II, III, IV, V
e VI) sem continuidade. Atualmente com aproximadamente 20 famílias ocupando as
áreas, existe uma incerteza quanto a localização precisa da ocupação dos imóveis em
questão, sendo esse o principal motivador da solicitação do estudo.
Por estar localizado em Paula Freitas-PR, município onde a concentração de
terras é uma realidade, o acampamento está em um contexto de expansão do capital
no campo que, na rápida apropriação de terras, muitas vezes de forma ilegal, produz
e intensifica uma incerteza cartográfica de limites e localização, gerada também por
um distanciamento da prática jurídica do saber e fazer cartográfico/geográfico.
A expansão do capital no campo decorre da formação territorial do município
onde está localizado o Acampamento, o qual apresenta concentração fundiária
elevada e processos de expropriação da natureza materializados no extrativismo
mineral com a extração ilegal da madeira e no avanço do agronegócio com o aumento
da produção de soja, atividades que impulsionaram o desmatamento nos últimos
anos, principalmente na década de 1990. Em contrapartida, o manejo que a
comunidade faz nos 15 anos de existência do acampamento é responsável pela
manutenção de grande parte das florestas presentes na região. Através do manejo
agroflorestal da erva-mate e do pinhão a comunidade mantém uma produtividade em
sintonia com a preservação da floresta.
O objetivo geral do artigo é evidenciar a configuração territorial dos conflitos e
a resistência grafada no Acampamento Reduto do Caraguatá em Paula Freitas-PR,
em um contexto de avanço do capital no campo que gera uma incerteza cartográfica
e intensifica os conflitos pela terra e pelo território.
Neste sentido, os objetivos específicos são: a) evidenciar o avanço do capital
no campo em Paula Freitas-PR, a partir dos processos históricos que conformaram o
município; b) mostrar como a incerteza cartográfica, produzida pelo distanciamento
da saber cartográfico e geográfico, influência nos conflitos por terra; c) evidenciar a
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resistência grafada no Acampamento Reduto do Caraguatá frente à expansão do
capital no campo e a incerteza cartográfica.
A metodologia do trabalho é de cunho teórico-bibliográfico no âmbito da
Geografia Agrária e do Direito Socioambiental, com a realização de pesquisa de
campo no território estudado para o levantamento de dados socioterritoriais e
cartográficos.
O município de Paula Freitas conforma uma estrutura fundiária produtora de
conflitos devido a apropriação de terras muitas vezes feita de forma ilegal e pela falta
de regulamentação que favorece a capacidade burocrática de provar uma suposta
propriedade. Portanto, prejudica as comunidades que ocupam a terra historicamente,
mas que não têm acesso à legislação, provocando a expropriação camponesa. O
avanço do capital no campo gera a produção de latifúndios improdutivos e o Estado
não realiza a política de Reforma Agrária, mantendo grandes extensões de terra sem
cumprir sua função social e uma regulamentação de propriedade incerta.
A incerteza cartográfica, marcada por um distanciamento e ausência do saber
e fazer cartográfico e geográfico em âmbitos judiciais de conflitos por terra, é
intensificada pelos aspectos apontados anteriormente. Assim sua aproximação nesse
contexto é essencial para desvendar as lacunas que beneficiam o avanço do capital,
oferecendo um entendimento espacial que favoreça a manutenção e uma justiça
socioambiental.
O Acampamento Reduto do Caraguatá configura-se em uma ferramenta de
resistência contribuindo para o fortalecimento da justiça socioambiental pois reivindica
o cumprimento de um direito constitucional básico, o direito à vida e o acesso à terra,
de modo que se cumpra sua função social e, além disso, promove a manutenção da
qualidade ambiental através do manejo sustentável de base agroecológica da terra.

O AVANÇO DO CAPITAL NO CAMPO EM PAULA FREITAS-PR

O município de Paula Freitas apresenta uma área territorial de 421.409
quilômetros quadrados com a população estimada em 5.908 habitantes, com 3.590
pessoas vivendo na área urbana e 2.321 na área rural. Está localizado na região sul
do Estado do Paraná, microrregião do Iguaçu, jurisdicionado à Comarca de União da
Vitória. Seus municípios limítrofes no estado do Paraná são União da Vitória e Paulo
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Frontin e no estado de Santa Catarina Porto União, Irineópolis e Canoinhas (IBGE,
2020; PLANO DIRETOR, 2017).
Os processos históricos conformaram a atual estrutura agrária concentrada em
Paula Freitas, desde o período da colonização que foi responsável por povoar este
território no início do século XX. A colonização eslava oriunda de Mallet, Paulo Frontin
e Vera Guarani e os trilhos da Brazilian Southern Railway foram responsáveis pela
construção das estações de Paula Freitas, inaugurada em 1905. A construção dos
trilhos pela empresa Brazil Railway Company estava atrelada à maior guerra civil
camponesa do Brasil, a Guerra do Contestado, que ocorreu na região entre 1912 a
1916 e envolvia um contexto de movimento messiânico, uma disputa pela posse de
terras, uma competição econômica pela exploração da natureza e uma questão de
limites interestaduais entre Paraná e Santa Catarina. A guerra é um episódio
complexo composto por elementos que se entrelaçam, de ordem social, política,
econômica, ambiental, cultural e religiosa. A desapropriação sertaneja para a
instalação dessa empresa e para a construção de uma estrada de ferro que ligava
São Paulo ao Rio Grande do Sul motivou o conflito armado (FRAGA, 2009; 2010).
Muitos destes conflitos ocorreram no município de Paula Freitas-PR e nas
proximidades do Rio Iguaçu foram instalados Engenhos para exploração de madeira
feita por esta empresa, no sentido de facilitar o transporte por meio de embarcações
fluviais, pequenos vapores movidos a locomóveis e, posteriormente, a estação
ferroviária. Na Vila de Paula Freitas, passaram a funcionar os acessos e meios de
comunicação mais acessíveis em relação às outras comunidades (PREFEITURA,
2021).
O município está em uma região onde historicamente dominaram coronéis e
grandes proprietários de terras, cuja exploração da erva-mate e a criação de gado
serviram de impulso econômico e contribuíram para a manutenção dos latifúndios e
para a estrutura fundiária concentrada. Esta desigualdade fundiária está estruturada
da seguinte maneira: enquanto 56% dos estabelecimentos (até 20 ha) ocupam 7,8%
da área, 2,6% dos estabelecimentos (acima de 500 ha) ocupam 42% da área.
Na última década a concentração fundiária aumentou conforme os dados do
Censo do IBGE, os grupos de estabelecimentos de até 100 ha ocupam menor área
no município, o grupo entre 100 e 200 ha aumenta ligeiramente. Enquanto a área
ocupada pelos estabelecimentos entre 200 e 1000 ha diminui, o que seria bom se não
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fosse o aumento expressivo da área ocupada pelos estabelecimentos entre 1000 e
2500 ha, que não existiam antes, evidenciando o aumento da concentração fundiária.

Gráfico 1 - Dados de área ocupada por grupo em 2006 e 2017.

Fonte: Organizado pelos autores do estudo a partir dos dados do IBGE, 2020.

Uma vez que a concentração de terra apresenta relação com a distribuição de
renda no município, é possível verificar pelos dados do IPARDES (2010), que mais de
um terço da população de Paula Freitas é vulnerável à pobreza, sendo que 12% da
população é extremamente pobre, o que significa dizer que recebe 0,15 de salário
mínimo de renda domiciliar por mês (correspondente a R$ 70,00 no ano de 2010) e
40% da população tem renda domiciliar por mês de até meio salário mínimo (o que
significava em 2010, renda de R$ 255,00).

Gráfico 2 - Vulnerabilidade em Paula Freitas (%).

Fonte: Organizado pelos autores do estudo a partir dos dados IPARDES, 2010.
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O município também apresenta tendência à monocultura e perda de soberania
alimentar, o que fica evidenciado com o uso intensivo de agrotóxicos pelos produtores,
pois 415 estabelecimentos já fizeram uso enquanto apenas 70 nunca o utilizaram
(IBGE, 2020).
O aumento da produção de soja nos últimos 20 anos, coloca em perigo a
produção de outros cultivos no município, aumentando a dependência do campo em
um só produto, reduzindo ou eliminando políticas de diversificação produtiva, com
ênfase na produção de alimentos. A produção da erva-mate também se destaca na
produção agrícola, embora não seja expressiva quanto à soja, aponta um valor
econômico importante para o município que, como veremos nesse texto com a prática
da comunidade em questão, pode ser produzida em acordo com a preservação da
vegetação, ao contrário da monocultura convencional da soja.

Gráfico 3 - Produção agrícola (toneladas) 1999, 2009 e 2019.

Fonte: Organizado pelos autores e autoras do estudo a partir dos dados IBGE, 2020.

Portanto, o avanço do capital no campo no município de Paula Freitas é
evidenciado com a prática da monocultura, com a perda da soberania alimentar e com
o uso indiscriminado de agrotóxicos pela maioria dos estabelecimentos rurais do
município, o que exalta uma racionalidade destrutiva que prioriza o deserto verde à
biodiversidade, a produção de mercadorias à produção de alimentos e o uso do pacote
tecnológico e de veneno à técnicas de manejo sustentáveis, como a agroecologia.
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A condição de insegurança cartográfica

De acordo com a análise dos processos judiciais, dados do Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), análise de imagens de
satélite e trabalho de campo, se confirmou que a comunidade ocupa alguns imóveis
que não são contíguos, na localidade conhecida como Faxinal do Ronda, no município
de Paula Freitas-PR. São os imóveis com matrículas números 627, 628, 629, 15477,
18668, 18669 e 18670, mas a confirmação da localização das famílias exige
levantamentos em campo com os métodos e técnicas cartográficas bem como
precisão adequada e, para melhor compreensão da área, foi realizado levantamento
de campo no mês de maio de 2021.
Segundo informações dos processos judiciais e relatos obtidos em campo, as
áreas foram ocupadas em fevereiro de 2005 por famílias de diferentes origens:
faxinalenses que historicamente viveram na área, como o próprio nome da localidade
indica; famílias Sem Terra que haviam sido despejadas de outra área na Lapa-PR;
famílias advindas de outra Comunidade em Coronel Vivida e outras famílias Sem
Terra da região.
Destaca-se que antes da ocupação, no ano de 2004, o INCRA já havia
apresentado interesse nas áreas (conforme mov. 1.53 - autos nº 000721936.2005.8.16.0174) para a implantação de assentamento, a qual não ocorreu por
dúvidas acerca da afetação pública estadual dos imóveis.
Todos os imóveis registrados, em sua maioria pelo menos, acompanham um
texto descritivo dos limites, definindo pontos e distâncias que determinam o desenho
da matrícula dos imóveis. Com o uso de geotecnologias, como o GPS, e da criação
de sistemas de coordenadas surgiu a possibilidade de localizar as coordenadas
(latitude e longitude) dos pontos, permitindo que eles sejam plotados em mapas com
relativa facilidade. Uma dificuldade comumente encontrada é a ausência da
informação de coordenadas nos memoriais descritivos, o que dificulta o trabalho de
localização precisa dos imóveis a partir desses documentos. Isso acontece
normalmente pela data de construção dos memoriais, ou pela capacidade técnica e
de acesso à tecnologia adequada devido ao contexto específico, o que poderia ser
contornado com relativa facilidade atualmente. Porém os documentos de memoriais
descritivos não se atualizaram, o que, normalmente, gera muita dificuldade na
precisão da localização de imóveis, que para tal, normalmente necessita de um
17
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trabalho de campo detalhado, para verificar as informações, confrontar os limites com
propriedades vizinhas, quando essas estão regularizadas, verificando referências
locais, como nomes regionais, marcos da paisagem como estradas e rios, que podem
ter sido alterados, cercas que podem não existir mais, e outros. Tais dificuldades são
encontradas no processo em questão, dificultando a localização precisa dos imóveis
a partir dos memoriais descritivos das matrículas.
Além das matrículas o processo apresentou também relatórios agronômicos de
fiscalização, realizado pelo INCRA no ano de 2004, a fim de verificar as matrículas e
sua aptidão para o uso da reforma agrária. Esses relatórios apresentam informações
espacializadas que auxiliam na geolocalização e desenho das matrículas.
A demanda do processo tratado neste texto surge a partir da impossibilidade
de localizar de forma evidente o conflito. Por um lado, reflete a impossibilidade de se
apropriar de técnicas de geolocalização e de interpretar informações espaciais,
presentes nos autos do processo. Por outro lado, há uma ausência do saber e fazer
cartográfico no contexto jurídico, associada ao distanciamento entre a especialidade
técnica da precisão cartográfica e a análise social (CRAMPTON; KRYGIER, 2010),
dificultando a relação interdisciplinar com outros campos. Sendo assim, no contexto
jurídico em questão, as informações espaciais se acumulam desorganizadamente,
favorecendo a falta de entendimento espacial, sendo necessário o conhecimento
especialista para evidenciar a espacialidade do processo.
A tentativa de localizar os imóveis das matrículas e seus memoriais, se deu a
partir de imagens de satélites do Google Earth e comparação com os dados do CAR
e SIGEF. Das matrículas em geral o problema foi a ausência de coordenadas de
localização e imprecisão das referências espaciais, o que se considera normal devido
à época de realização e o difícil acesso às áreas. Dados do Google Earth servem
como uma base de visualização, como mostra a Figura 1, uma vez que não obedece
a nenhum padrão de exatidão cartográfica.
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Figura 1 - Localização das propriedades e construções da região.

.
Fonte: Organizado pelos autores a partir de dados do Google Earth, 2021.

O CAR foi criado pela Lei nº 12.651/2012 e regulamentado pela instrução
normativa MMA nº 2, de 05/05/2014, ele funciona como um registro público eletrônico
federal de áreas rurais. Destaca-se que o CAR não é uma fonte de dados confiáveis
para questões fundiárias, tendo em vista seu caráter autodeclaratório, e nem pode ser
utilizada com tal finalidade conforme §2º do artigo 29 da supracitada Lei.
A sobreposição com os dados do CAR permitiu visualizar indicações da
localização das matrículas em questão, comparando o desenho dos limites dos
cadastros. Mesmo não estando regularizadas as posses a plataforma permite que
posseiros e grileiros de terras cadastrem imóveis buscando um respaldo jurídico sobre
a posse de uma terra. Albuquerque e Gómez (2020) colocam o CAR como uma
agroestratégia de concentração fundiária, associado a um sistema de inventário de
estoque fictício de terras. Então, além de identificar possíveis intenções de
apropriação de terras e identificar localizações, o cruzamento com os dados do CAR
confirma a imprecisão sobre os limites das áreas, expressa na sobreposição de
cadastros.
Por isso, o cruzamento com bancos de dados que são regulamentados pela
precisão pode ajudar. O SIGEF é uma ferramenta eletrônica estabelecida pelo INCRA
que permite a certificação do cadastro do imóvel rural. Após o levantamento do imóvel
ser realizado em campo, através desta ferramenta eletrônica, dados como
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coordenadas, confrontantes, numeração do vértice, identificação de documento
cartorial são preenchidos em uma planilha e enviados ao INCRA, esses dados são
certificados e assinados via certificado digital pelo profissional habilitado, após esses
procedimentos os mapas são gerados e disponibilizados. Sendo assim, as plantas e
memoriais descritivos provenientes dessa certificação obedecem aos padrões de
exatidão cartográfica, sendo confiáveis para análises espaciais, bem como do limite
dos imóveis. De acordo com o que foi levantado, nenhuma das matrículas aparece no
banco de dados do SIGEF, e a partir deste foi possível apenas confirmar algumas
confrontações de limites de áreas vizinhas. A figura 2 mostra os imóveis cadastrados
no SIGEF e no CAR sobrepostos aos limites desenhados das propriedades referentes
ao processo em questão.

Figura 2 - Confrontação dos limites com os dados do SIGEF e sobreposição de com dados
do CAR (quanto mais escuro o tom de cinza, mais sobreposições).

Fonte: SIGEF, 2021 e CAR, 2021.

Após a comparação com os bancos de dados citados e diversos documentos
com informações de localização presentes nos processos, foi possível realizar a
localização das matrículas em um Sistema de Informações Geográficas (SIG) com um
Sistema de Coordenadas Geográficas.
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No dia 01/05/2021 foi realizada uma visita guiada no campo para que fosse
possível conhecer e analisar o uso e ocupação das áreas bem como coletar as
coordenadas dos pontos das casas, escola e áreas de plantio com o uso do GPS do
celular. Ressalta-se que os pontos plotados nestes croquis possuem coordenadas
aproximadas com o uso de um GPS que não trabalha com nenhum padrão de
precisão.
Os pontos levantados confirmaram a localização das matrículas e mostraram
que das sete matrículas levantadas no processo duas estão sendo efetivamente
ocupadas pelas moradias, o que pode trazer maior entendimento para o processo e
para entendimento da comunidade frente ao seu território. O estudo está em processo
de finalização e ainda não foi entregue para o Ministério Público do Paraná, porém o
levantamento de dados espaciais com o fim de atender a demanda inicial do processo
permitiu outros desdobramentos que desvendaram o processo de resistência da
comunidade diante do avanço do capital no campo, que no caso se dá por um posseiro
e a reserva de terras pelo estado do Paraná. Permitiu também reforçar a importância
da legitimação da comunidade na área.
Nesse contexto, considera-se o processo de resistência do Acampamento
Reduto do Caraguatá associado às noções de Justiça Ambiental, trabalhadas por
Henri Acselrad (2010), pois as lutas evocam uma alternativa que politizam a questão
ambiental no que se refere à equidade do direito à terra e dos bens naturais
contrapondo-se ao modelo de desenvolvimento econômico que concentra poder e
produz a segregação socioterritorial.

A resistência grafada no Acampamento Reduto do Caraguatá

Os movimentos sociais do campo como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) promovem a luta pela terra na construção de uma Reforma Agrária
Popular, fazendo resistência à expansão do capital no campo, ao agronegócio, à
monocultura e ao uso do pacote tecnológico e agrotóxicos. É por meio da ocupação
de terras improdutivas que não cumprem sua função social que o movimento
reivindica ao Estado o direito à terra e ao território, consolidando transformações
sociais que geram conflitos no campo.
Há 15 anos a comunidade resiste e tem na sua prática um aspecto essencial
que vem caracterizando a luta do MST nos últimos anos. Para além da distribuição de
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terras, se consideram direitos fundamentais sobre aspectos sociais e culturais e,
principalmente, a forma como esses refletem a relação, o manejo da terra e a
produção de alimentos saudáveis. É nesse sentido que a perspectiva agroecológica
vem sendo absorvida e trabalhada dentro do movimento (FUCHS, 2020).
O acampamento Reduto de Caraguatá desde 2009 materializa uma proposta
de manejo sustentável das áreas ocupadas, que sofrem pressão constante da
extração ilegal de madeira e exploração mineral dos arredores. No Projeto de
Assentamento se propõe o manejo agroflorestal da erva-mate e do pinhão, em
complemento com o manejo de áreas de hortas e criação de animais, desde uma
perspectiva agroecológica. Destaca-se que os relatórios agronômicos do INCRA,
realizados em 2004, não recomendam a destinação das áreas para a Reforma
Agrária, justamente pela presença de florestas, acusando que seria necessária à sua
supressão. Essa conclusão parte de uma visão de matriz produtiva agrícola vinculada
à monocultura. Porém, o manejo agroflorestal permite não só a manutenção, mas
também a recuperação de florestas. A disposição para esse tipo de manejo
provavelmente está associada ao conhecimento de parte das famílias cuja cultura vêm
dos povos faxinalenses, comunidade tradicional do Paraná.
Os impactos são evidentes na manutenção ambiental da região frente ao
avanço do capital no campo em Paula Freitas. No estudo se analisou a mudança do
uso do solo a partir dos dados disponibilizados pelo portal MapBiomas (disponível em
https://mapbiomas.org/), que disponibiliza anualmente uma classificação espacial do
uso do solo a partir de imagens de satélite. Comparando os anos de 1985, 2005 e
2019 percebe-se que as manchas de floresta que resistiram ao desmatamento estão
em grande parte nas matrículas ocupadas, como mostra a figura 3.
Figura 3 - Mudança de uso de solo e preservação das florestas no acampamento.

Fonte: Organizado pelos autores a partir dos dados MapBiomas, 2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço do capital no campo no município de Paula Freitas-PR se consolidou
com a prática da produção de mercadorias, com as monoculturas e com o uso
intensivo de agrotóxicos, configuração proveniente de uma estrutura agrária
concentrada que remete à colonização e o poder dos coronéis e dos grandes
proprietários de terra que tiveram como impulso econômico básico a exploração da
natureza e a conformação dos latifúndios.
A incerteza cartográfica que se pretendeu mostrar neste trabalho vai além da
precisão matemática do posicionamento, mas abrange também o distanciamento do
saber e fazer cartográfico e geográfico de outras áreas que olham para os aspectos
sociais. A geolocalização através de coordenadas geográficas é uma operação
possível dentro das possibilidades existentes dentro da análise espacial. Permite
maior facilidade no acesso às técnicas assim como entender dinâmicas espaciais
diante de análises sociais, reverberando em um amplo entendimento acerca dos
conflitos por terra e território.
Dessa forma, é importante refletir não só sobre o levantamento físico em
campo, que está relacionado ao posicionamento, mas também sobre as questões de
uso e ocupação do solo, considerando que a área é utilizada para agricultura,
extrativismo e construção de moradias.
Trata-se, portanto, de uma reaproximação da Geografia com a Cartografia e da
construção de interfaces com outros campos disciplinares, como o Direito, que
permitem desembaraçar tais incertezas cartográficas e promovem análises mais
complexas das dinâmicas espaciais em casos como esses que, como mostrado,
revela impactos e aspectos que podem fortalecer o sentido de uma justiça
socioambiental frente ao avanço do capitalismo sobre o campo.
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Resumo
A bondade é um elemento central da vida humana, faz parte de narrativas que vão
desde os textos religiosos aos morais. Ser bom é uma característica que não escolhe
detentores, é algo que pode ser natural ou objetivado. Nesse texto, alicerçaremos a
bondade como método que deu à autogestão poder suficiente para elaborar as suas
teses a respeito da Economia Solidária, através da evolução cooperativista. Foi a
bondade que conferiu êxito aos princípios da autogestão e foi a autogestão que
possibilitou a insurgência cooperativista ao curso da História, principalmente
econômica. O cooperativismo iniciou as lutas proletárias, deu voz ao povo trabalhador
e incitou as massas à insurgência e à necessidade de criar uma nova economia,
pautada no direito mútuo e na sobrevivência de todos. Nesse texto, o leitor encontrará
proximidade entre a bondade, o cooperativismo, o marxismo, a autogestão e a
solidariedade; será capaz de construir um raciocínio fraterno em torno da perspectiva
de uma nova concepção de desenvolvimento, percebendo que não precisamos nos
pautar pela competição, pela desigualdade e pela ausência de empatia entre nós,
conforme ditam as teorias capitalistas ortodoxas. Oferecer novas alternativas de
desenvolvimento, pautadas em princípios éticos além de econômicos, é o que
proporcionará o reequilíbrio da nossa sociedade e da vida como um todo.
Palavras-chave: Bondade. Cooperativismo. Autogestão.
Abstract
Kindness is a central element of human life, it is part of narratives ranging from religious
to moral texts. Being good is a characteristic that does not choose holders, it is
something that can be natural or objectified. In this text, we will base kindness as a
method that gave self-management enough power to elaborate its theses about the
26

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

Solidarity Economy, through the cooperative evolution. It was kindness that gave
success to the principles of self-management and it was self-management that made
the cooperative insurgency possible in the course of History, mainly economic.
Cooperatives initiated the proletarian struggles, gave voice to the working people and
incited the masses to the insurgency and the need to create a new economy, based
on mutual rights and the survival of all. In this text, the reader will find proximity
between kindness, cooperativism, Marxism, self-management and solidarity; will be
able to build fraternal reasoning around the perspective of a new conception of
development, realizing that we do not need to be guided by competition, inequality and
the lack of empathy between us, as dictated by orthodox capitalist theories. Offering
new development alternatives, based on ethical as well as economic principles, is what
will provide the rebalancing of our society and life as a whole.
Keywords: Kindness. Cooperativism. Self-management.

INTRODUÇÃO

A humanidade é circundada por pensamentos dos mais diversos a respeito da
sua existência e das formas de relações sociais, desde que o homem passou a se
enxergar como um ser dotado de consciência, seja ela coletiva ou individualista. Com
o passar dos anos e do evoluir das coisas, os seres humanos visitaram conceitos que
tentavam explicar a sua pequena extensão no planeta e, através da História, da
Literatura, da Filosofia, da Política e das Ciências Sociais, o homem pôde qualificar
as suas fantasias e delírios, desejos e aspirações, tornando o tempo algo explicável e
a natureza uma forja para os seus sonhos.
Nesse ensaio, discutirei as formas como a bondade se deu como origem do
pensamento solidário, orientando-o à Utopia, passando sobre a criação do
pensamento cooperado e vinculando-o às saídas do sistema capitalista e da
competição, através da Economia Solidária. Não abordarei essa forma de economia
profundamente, pois o que proponho aqui é o levantamento de como surgiu a lógica
do bem coletivo, a partir do momento em que um ser humano se viu dependente da
conexão com outro, numa espécie de mutualismo, seja por sobrevivência ou por
afabilidade.
Conhecendo as origens da Economia Solidária, mesmo que essa origem possa
ter oferecido os passos iniciais para inúmeras outras coisas, é importante para
sabermos como se concebe uma ideia. A Filosofia se manifesta como precursora de
toda espécie de projeto humano, uma vez que se dispõe à análise das interlocuções
entre as mais diversas formas do pensar. A bondade aparece como elo; a
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solidariedade como filha da bondade; a igualdade como produto final. Nesse trabalho,
o leitor encontrará a epistemologia da Economia Solidária em seu cerne, em sua
gênese, num núcleo estável, capaz de levar o entendimento do tema a qualquer um
que possa lê-lo.
De forma conceitual e propositiva, usarei como base teórica, para referendar
os elementos expostos ao decorrer do texto sob minha investigação, um pouco do que
expressaram em suas literaturas Paulo Freire, Engels, Nietzsche, Durkheim,
Rousseau, Wolff, Babeuf, Manheim, Kropotkin, Comte, Singer, Boaventura, entre
outros teóricos que foram capazes de conceber e acreditar num ideário de
solidariedade ou que, apenas por análise, dispuseram do seu tempo para a ventilação
desse assunto à humanidade, através das suas grandes obras, que auxiliaram na
formação do entendimento do homem como elemento transformador da sua própria
realidade.
Para que essas arguições sobre a bondade, a solidariedade e a Economia
Solidária sejam possíveis, preciso ilustrar a compreensão da Utopia como elemento
originário de toda a satisfação que inferi a esse trabalho. Sem que a missiva de
Thomas Morus1 seja o veio principal em pesquisa, mas respeitando toda a importância
da alcunha do autor, é preciso salientar que o seu pensamento de sociedade menos
desigual e mais fraterna foi essencial para a construção do espectro de pluralidade
que circunda as obras que serão tocadas a partir de agora.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTOPIA E A BONDADE

Segundo Freire (1976, p. 59), a Utopia nada mais é que uma forma do ser
humano “estar-sendo no mundo, exigindo conhecimento da realidade para se projetar, se lançando adiante e se buscar porque não está terminantemente acabado”.
Desta forma, a utopia seria uma mudança sobre a construção dos sonhos e das
esperanças, sendo essas consoantes e necessárias ao plano utópico, por serem
capazes de continuar o processo de humanização que nos acompanha desde o início
dos nossos tempos. A utopia se forma como uma expectativa de algo que pode ser

1

Thomas Morus (1478 – 1535) foi um diplomata, filósofo e chanceler inglês, leal ao trono de Henrique VIII,
criador do termo Utopia.
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alcançado, tanto para um indivíduo quanto para uma sociedade, partindo do princípio
de que tudo se pode.
Wolff (2019) descreveu a utopia como um prólogo na exposição de uma
tragédia, explanando-a como uma espécie de modelo ideal de estruturação política e
social, que daria aos homens o seu lugar próximo aos deuses. A utopia é oriunda das
mais profundas aspirações humanas, uma vez que “procura-se sempre o homem no
menino, sem pensar naquilo que ele é antes de ser homem” (Rousseau, 1762). Logo,
sob essas análises, ser utópico é ser sonhador; é não impor barreiras aos sonhos e
às coisas que se podem criar pela boa ação.
Bloch (2005, p. 26) coloca que “a vontade utópica autêntica não é de forma
alguma um almejar infinito, ao contrário: ela quer o meramente imediato e, dessa
forma, o conteúdo não possuído do encontra-se e do “estar-aí” finalmente mediado,
aclarado e preenchido, preenchido de modo adequado à felicidade.” Dado o raciocínio
de Bloch, é plausível dizer que os sonhos são intenções humanas por um mundo
melhor e por uma vida menos injusta no presente. Logo, a utopia seria não apenas
esperança, mas bondade em essência e caracterizaria a intenção humana mais pura
para a criação e manutenção de um presente que ocasione uma vida melhor no futuro,
sabido que nele se encontram as medidas de uma relação social justa, real e concreta
para todos.
Isto posto, cabe a associação da utopia à bondade, sendo esta disposta como
bloco que alicerça a presença humana na Terra e capaz de impulsionar o motor de
partida da nossa raça. Como força mariana, a bondade é capaz de oferecer conselhos
úteis para a humanidade colocar em prática, sendo essa levada a admirar e
compreender o que se pode cultivar através dela. Não relaciono aqui a bondade a
qualquer entendimento religioso, mas ao substantivo abstrato relativo a um ser
benevolente, afável e compreensivo. A partir disso, é preciso desassociar a posição
religiosa da utopia, uma vez que a religião se coloca como ideologia.
Para Mannheim, no 4º capítulo do livro “Ideologia e Utopia”, publicado no Brasil
pela Zahar Editores no ano de 1968, utopia e ideologia se distinguem da seguinte
forma:
“Ao limitar o significado do termo utopia ao tipo de orientação que
transcende a realidade e que, ao mesmo tempo, rompe as amarras da
ordem existente, estabelece-se uma distinção entre os estados de
espírito utópicos e os ideológicos. [...] No decurso da História, o
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homem tem-se ocupado mais frequentemente com objetos que
transcendem seu âmbito de existência do que com os imanentes a ela
e, apesar disso, formas efetivas e concretas de vida social têm sido
construídas com bases de estados de espírito ideológicos que estão
em incongruência com a realidade. Esta orientação incongruente
somente se tornou utópica quando, em acréscimo, tendeu a por fim
aos laços da ordem existente. [...] A ideia do amor fraterno cristão, por
exemplo, permanece, em uma sociedade fundada na servidão, uma
ideia irrealizável e, neste sentido, uma ideia ideológica, mesmo
quando o significado pretendido constitui, em boa-fé, um motivo da
conduta do indivíduo. É impossível viver harmoniosamente, à luz do
amor fraterno cristão, em uma sociedade que não se acha organizada
sob o mesmo princípio. O indivíduo se vê, em sua conduta pessoal,
sempre forçado – na medida em que não recorre à ruptura da estrutura
social existente – a renunciar a seus motivos mais nobres. [...] As
utopias também transcendem a situação social, pois também orientam
a conduta para elementos que a situação, tanto quanto se apresente
em dada época, não contém. Mas não são ideologias, isto é, não são
ideologias na medida e até o ponto em que conseguem, através da
contra-atividade, transformar a realidade histórica existente em outra
realidade, mais de acordo com as suas próprias concepções”
(MANNHEIM, 1968, p. 47-51).

A BONDADE QUE SE ESTENDE SOBRE TUDO E A SOLIDARIEDADE NO MESMO
PERCURSO

Certo do que fora apresentado até aqui, posso partir do princípio que existe
uma bondade natural no coração do homem, não a sendo fabricada pelas incorrências
da vida que o sucede e nem mesmo pela ideologia religiosa. Talvez, por estar
(conforme aplicou Wolff) próximo ao divino ou por mera adaptação, o homem seja
bom somente por ser homem. Desta forma, podemos dizer que a utopia é destinada
a realizar-se, sendo o sentido fundamental de toda renovação social (MANNHEIM,
1968). Nesses moldes, é plausível verificarmos que, se a bondade está ligada à
renovação social, há de haver existência de igualdade na bondade.
Babeuf (1796, p. 4) infere que a igualdade efetiva é a única que satisfaz todas
as necessidades humanas sem provocar vítimas e sem custar sacrifícios. Por isso,
torna-se preponderante que haja prazer e gozo para todos, pois estes não podem ser
solitários nem caracterizarem indiferença ante os sofrimentos do próximo. Caso
contrário, a bondade se esvai e o pensamento arbitrário se impõe, provocando o caos
e a desordem, através da soberba e da visão estreita de posse e poder. Não me refiro
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ao gozo perante ao conceito lacaniano2, pois não se enquadraria ao discorrimento
utópico neste texto.
Locupletando o entendimento de Rousseau sobre a bondade humana,
Kropotkin (1902, p. 179), associa esse sentimento e o entrelaça à profunda reflexão
da evolução da nossa espécie, apesar de todas as vicissitudes da História; o gênio
construtivo da bondade tirou os elementos e a inspiração para uma tendência perene
a ela. Não obstante, é preciso considerar que Rousseau e Kropotkin tendem a dialogar
com a bondade sem considerar a formação utópica que comporta um processo
complexo de observações que descartam o pessimismo relativo à pessoa humana,
enquanto sujeito passível de erros, vícios e mazelas exógenas. Para os dois, somente
a bondade é capaz de ir de fronte à irracionalidade de um mundo falso, bárbaro e
doloroso. Todo o resto é causado por irrupções sociais, advindas da fome pelo poder.
Trazendo profundidade histórica e filosófica capaz de correlacionar a bondade
ao homem, é importante teorizar o discurso ao pensamento de Nietzsche (1886, p.
60) em que diz que ‘jamais tenha havido meio mais eficaz para embelezar o homem
que a piedade; é ele que o transforma em arte, em superfície, em jogo de cores,
bondade, chegando até a deixar de sofrer”. Nietzsche é um guardião dos cínicos 3 da
Grécia, tento pautado o seu raciocínio através do aprendizado das palavras desses
homens antigos que outrora ocuparam as terras entre os mares Jônico e Egeu.
Para os antigos cínicos da Grécia, os homens deveriam pretender um mundo
em que não houvessem quaisquer diferenças entre eles, fazendo com que raça e
nacionalidade se tornassem meras falácias estruturais. Sendo assim, a bondade seria
uma consequência do próprio ato de existirmos no mesmo planeta, uma característica
comum a todos os homens. Comte (1830, p. 367) declara que a mãe é a figura
responsável por “desenvolver em nós a veneração, o apego e a bondade”, deixando
claro que a bondade vem de berço, dando procedência ao raciocínio dos cínicos e ao
de Rousseau, em que o homem nasce bom.
Segundo Durkheim (1886, p. 34), a solidariedade é, antes de mais nada, “um
fato social dependente do nosso organismo individual”, que coexiste através do
equilíbrio entre a integração e a coesão social, aspectos considerados essenciais para

2

Inerente ao psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981). Para Lacan, o gozo estaria associado tanto ao
prazer quanto ao desprazer.
3
O movimento cínico foi iniciado por Antístenes (446-365 a.C.) e associava a felicidade à simplicidade, sendo
essa o caminho para as virtudes.
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o direcionamento de uma sociedade. De toda forma, não quero aqui (nem sequer
conseguiria) resumir o conceito durkheiminano de solidariedade, uma vez que, para
isso, tornar-se-ia necessária uma pesquisa mais ampla e profunda no pensamento do
autor.
A identidade dos seres humanos sobre si mesmos é um processo de
construção permanente através do tempo e das identificações múltiplas de indivíduo
para outro indivíduo, a psicanálise de Freud é suficiente para explicar que “cada
indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos, acha-se ligado por vínculos
de identificação em muitos sentidos e construiu seu ideal do ego segundo os modelos
mais variados. Cada indivíduo, portanto, partilha de numerosas mentes grupais – as
de sua raça, classe, credo, nacionalidade, etc – podendo também elevar-se sobre
elas, na medida em que possui um fragmento de independência e originalidade
(FREUD, 1921, p. 38).
Os homens, quando associados, são capazes de produzir e coordenar as suas
ações muito mais do que quando se isolam e produzem individualmente. Um
movimento coletivo sempre terá mais força, voz e possibilidades de enfrentamento ao
capitalismo selvagem do que várias pessoas dispersas. É por isso que, quando
demonstrada a interdependência do indivíduo e da sociedade, Elias (1997, p. 64)
infere que “é fácil compreender que a ideia dessa divisão e antítese entre indivíduo e
sociedade, entre o eu e os outros, de algum modo é a maneira universal e evidente
de autopercepção dos seres humanos que comumente alegam ser”, mas essa
percepção é de acordo com a realidade capitalista imposta pela competição (que será
tratada nos próximos parágrafos), não uma percepção humana sobre si mesmo e
sobre os outros.
Através das exposições de Freud e Elias, foi possível compreender que o
indivíduo molda a sociedade em que vive a partir do momento em que se relaciona
com outro indivíduo. Esse enlace de sujeitos cria vínculos dos mais diversos, fazendo
com que as partilhas ocorram e os laços de solidariedade aconteçam naturalmente,
através de tentativas abrangentes de relacionamento sujeito-sujeito, “constituindo
características misteriosas e coercivas das formações grupais” (FREUD, 1921, p. 37)
que unificam as formas de pensar, agir, falar, fazer, possuir, criar e sentir; a partir disso
a solidariedade se solidifica.
A solidariedade é um substantivo constante nas discussões humanas,
independentemente da época em que a humanidade escreve sobre ela. Conseguimos
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compreender a importância do ser solidário como instrutor de um entorno mais justo
e bondoso. O ser solidário divide responsabilidades, detém direitos para si e respeita
que o outro também os possui. Sendo solidário, o homem é capaz de dividir as ações
individuais em atribuições coletivas, sendo essas impulsionadas para a correlação de
forças entre o homem e o meio em que habita. É nesse entendimento que se constrói
o sustentáculo para o pensamento de autogestão, zigoto do cooperativismo.

A AUTOGESTÃO E O COOPERATIVISMO

Ao mundo do cooperativismo, as aspirações individuais não são capazes de se
sustentar. As aspirações coletivas surgem a partir do momento em que a percepção
de incapacidade individual, no tocante ao enfrentamento ao universo capitalista,
acontece. A coletividade se apresenta como arma para o interesse comum, capaz de
municiar os indivíduos numa unidade que governa e sistematiza a organização social,
criando a autogestão de um elemento só, formado a partir da soma de todos os
indivíduos. A autogestão é uma prática de independência, capaz de fazer a
coletividade legislar sobre si mesma e apurar a vitalidade que o seu funcionamento
requer enquanto universalidade.
Para Guillerm & Bourdet (1975, pg 55-61), “a autogestão não é uma ideia vaga,
um ideal. Tem fontes profundas na história da humanidade, na ação e no pensamento
revolucionários do proletariado. Do slogan “Povo, salva-te a ti mesmo”, ao
“autogoverno dos produtores associados” o movimento operário tem reivindicado o
que a palavra exprime: a gestão operária não somente das empresas, mas de toda a
sociedade”. Desse modo, a autogestão estaria diretamente ligada às políticas de
emancipação do trabalho, de forma autônoma, se transformando em força capaz de
coadunar as unidades produtivas isoladas num só sistema, uníssono e forte o
suficiente para a constituição de cooperativas. Nas sociedades autogestionárias, a
autonomia é disposta de maneiras diferentes. Desde a questão da autonomia de
decisões, relacionando a produção e o direcionamento da sociedade, até mesmo às
questões de criação de regras, estatutos e procedimentos tanto do trabalho em si,
quanto de aspectos morais ao seu entorno. A autonomia é um princípio nuclear da
autogestão.
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Pode-se conceber o cooperativismo como produto da autogestão, da bondade
e da solidariedade, entendendo-o como fruto do auxílio mútuo com uma finalidade em
comum. Dentro do ensinamento de Durkheim, a cooperação seria uma ação coletiva,
onde pessoas com sintonia por algo se unem formal ou informalmente, à fim de
alcançarem um mesmo objetivo. Esses objetivos podem ser alcançados pela
simplicidade da divisão de tarefas ou, em grau mais avançado, por meio de grupos
organizados formalmente.
Analisadas as origens do pensamento cooperado e oferecidos os subsídios
para aprofundar o texto nesse sentido, torna-se preciso acusar uma chaga capaz de
frear, até mesmo, os propósitos mais nobres em torno do viés solidário: a competição.
A competição estaria diretamente ligada à questão da desigualdade, uma vez que, o
princípio sine qua non para que haja a competição é a subjugação de um indivíduo
em relação ao outro, numa disputa por força e por sobrevivência. Trazendo à tona
Herbert Spencer em seu trabalho, Rocha (2000) explicou sobre a competição através
da ótica spenceriana: “a hierarquia social refletiria, deste modo, às leis universais da
natureza. Os mais individualistas e fortes seriam bons competidores e merecedores
do sucesso alcançado nessa luta. Daqui se originou o interesse numa sociedade livre
de interferências externas, por essas serem adulteradoras da supremacia dos mais
fortes e do curso da evolução social por apoiar os menos favorecidos”. Esse raciocínio
fez com que, além da competição e da desigualdade, aflorasse ainda mais o espasmo
social causado pela burguesia.
Em “Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico”, Engels (1877), determina
que a origem da cooperação, no cenário da Primeira Revolução Industrial Inglesa, se
deu a partir do momento em que o homem se viu em situação de fragilidade sob
domínio do poder burguês, esse originário dos antigos barões feudais que se
“destroçaram entre si nas guerras das Duas Rosas. [...] Seus sucessores, embora
descendentes das mesmas linhagens, procediam de linhas afastadas que originaram
uma corporação completamente nova; seus costumes e tendências tinham muito mais
de burgueses que de feudais; se dedicaram a aumentar as rendas de suas terras e
expulsaram centenas de pequenos arrendatários” (ENGELS, 1877, p. 35).
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O cooperativismo revolucionário

O capital entende os trabalhadores como mero elemento de força produtiva,
por conta disso, essa força é monopolizada por aqueles que podem pagar. Isso faz
com que o trabalhador se torne propriedade do capitalista, por necessidade de
sobrevivência e manutenção de si e da sua família. O trabalhador vende a sua força
de trabalho com o constrangimento de ser uma mercadoria que funciona por tempo
limitado, desgastando conforme o hábito e o tempo. Na teoria marxista conseguimos
entender sobre a relação operário-burguês como a principal forma de sobrevivência
do espírito capitalista; como criadora do antagonismo de classes; e como promotora
da competição e da desigualdade.
Em torno de todo esse ambiente competitivo e gerador de desigualdades e
conflitos, a cooperação precisou adotar formas de combate à competição, ganhando
robustez com um novo braço capaz de balançar essa disputa: o cooperativismo
revolucionário. Insurgente, como uma aposta da coletividade ao enfrentamento do
cenário da competição, o cooperativismo revolucionário foi capaz de unificar as
indignações dos chamados mais fracos e fez com que esses tivessem a sua voz
ouvida, seja pela diplomacia ou pelo uso da força.
Visto nessa situação, o homem simples, operário, não poderia se contentar à
situação de subjugado a uma condição de impossibilidade de viver. Coube a ele,
portanto, soerguer-se e sair da situação de explorado e “criar para si uma existência
melhor e mais humana, devendo lutar contra os interesses da burguesia” (ENGELS,
1845, p. 247). Esse pensamento ofereceu as bases para que fossem criados os
primeiros sindicatos na Inglaterra, sendo esse acontecimento um dos pilares desse
trabalho: o cooperativismo revolucionário.
Para compreendermos o cooperativismo revolucionário e orienta-lo nessa
discussão, será necessária uma breve explanação a respeito da sua formação
axiológica.

Nesta fase,

precisaremos sentar à mesa de Paul Singer e

compreendermos como ele ventilou o socialismo como “o modo de produção
destinado a superar o capitalismo, ao eliminar a contradição desse último: a
contradição de classe” (SINGER, 1980, p. 15). Ao eliminarmos a competição dessas
reflexões, conseguimos tecer sobre o cooperativismo revolucionário.
O cooperativismo revolucionário parte da premissa que, para o operariado
vencer os domínios burgueses e construir um projeto insurgente, seria necessário
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acabar com as divisões de classe promovidas pela doutrina econômica e social
burguesa, onde o sujeito, como produtor da própria realidade, deixasse de ser um
servidor ou escravo dos mais ricos e se unisse aos seus iguais, numa organização
política-democrática em torno de uma unidade que governasse e representasse a
vontade soberana do povo, através do cooperativismo e das decisões comuns. O
cooperativismo é uma configuração anômala à brutal concorrência imposta pelo
mundo competitivo, por isso as forças reacionárias da burguesia aparecem como
inimigo a ser enfrentado, tanto nos manifestos utópicos quanto no socialismo
científico.

A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO PRODUTO

nesse ambiente que emerge a Economia Solidária, como forma de
coadunação das forças da bondade, da solidariedade e do cooperativismo, surgindo
como uma alternativa prática e viável contra a competição, ao domínio senhorial da
burguesia e às práticas ortodoxas que dominam a Economia e o sistema produtivo
mundial. A Economia Solidária traz consigo a interdependência que existe entre um
sujeito e outro, colocando-se disposta a modificar as estruturas do meio que são
capazes de infringir a bondade, fazendo com que urja, em substituição a elas, a união
entre sujeitos semelhantes e o bem coletivo.

A economia solidária foi inventada por operários, nos primórdios do
capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego
promovidos pelo advento das máquinas no início do século XIX,
através de cooperativas que intencionavam a recuperação do trabalho
e a autonomia econômica dos operários. Sua estruturação obedecia
aos valores básicos de igualdade e democracia, sintetizados na
ideologia do socialismo. A primeira grande vaga do cooperativismo foi
na Grã Bretanha, através da expansão dos sindicatos e da luta pelo
sufrágio universal (BOAVENTURA, 2002).

A Economia Solidária é um produto das relações de solidariedade, cultura,
colaboração, ecologia, bondade, união, cooperativismos, autogestão e coletividade. É
uma coadunação de forças inspiradoras que colocam os seres humanos como
sujeitos capazes de transformarem as suas próprias realidades de acordo com as
necessidades comuns. É uma prática econômica socialmente justa, que busca uma
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nova organização dos processos produtivos, favorecendo a autogestão e, através
dela, proporcionar escala, comercialização, desenvolvimento tecnológico, garantia de
subsistência e justa distribuição de riqueza.
Sobre a perspectiva que circunda a Economia Solidária e a sua relação com o
trabalho, Singer (2002) dispõe:

A economia solidária tem como perspectiva a construção de um
ambiente socialmente justo e sustentável. Sabemos que há uma
separação entre trabalho e posse dos meios de produção, ou seja, os
trabalhadores dispõem de sua força de trabalho, enquanto os
capitalistas controlam o capital e tudo o que é necessário para
produzir, como máquinas, equipamentos, matéria-prima, etc. Contudo,
as iniciativas solidárias negam essa separação, na medida em que nos
empreendimentos solidários os próprios trabalhadores são os
proprietários dos meios de produção, controlando-os através da
autogestão, com fundamento na democracia (SINGER, 2002).

Tendo em vista que a Economia Solidária é um mecanismo recente e sido
colocado sub judice nas últimas três décadas (até mesmo por ser algo inovador),
“provavelmente como resposta à grande crise de 1981/1983” (Boaventura 2002),
precisamos considera-la como uma política que traça objetivos pedagógicos,
entremeados às soluções corriqueiras que o capitalismo traz consigo, demonstrandoas como insuficientes para suprir as necessidades dos sujeitos mais frágeis. Os
resultados são conferidos de acordo com o andamento dos processos, num exercício
contínuo e capaz de promover novas possibilidades durante o fazer coletivo. A
Economia Solidária é uma forma de existência da experiência socialista utópica no
cerne do capitalismo frenético e abissal em que vivemos.
“A Economia Solidária eterniza a luta pelo socialismo através da sua
construção diária. Talvez o kibutz seja a representação ideal da
aspiração socialista de Singer, trazendo em sua bagagem as
limitações de sua própria natureza. Enquanto modelo de vivência
socialista, as pira a sua universalização e a sua generalização;
enquanto realidade, está circunscrita a um micro universo socialista
cercado pelo mar revolto da formação social capitalista” (PANDELÓ,
2010).

Esse conceito é uma concentração de diversos fatores já descritos durante a
leitura desse texto: a utopia, a bondade, a solidariedade, a igualdade e o aprendizado
perante à História. A Economia Solidária deve ser entendida como uma semente
socialista, que germina em meio a um solo capitalista árido e seco, com a capacidade
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de desenvolver pequenas radicelas iniciais em pedaços de terra autogestionários,
capazes de nutrir toda a planta e proporcionar o seu crescimento. A bondade está em
quem jogou essa semente no solo, com a utopia de descansar futuramente numa
sombra grande o suficiente para comportar a si e a milhares de outras pessoas.
Desta forma, pode-se concluir que a Economia Solidária, além de amparar um
novo modelo de gestão econômica, também traça panoramas para um novo modelo
de sociedade. Tornando-se um princípio básico para a Economia Solidária, a bondade
intrínseca a esse modelo faz com que haja uma nova forma de emancipação do
trabalho, mitigando os dramas da exploração de mão de obra e organizando as
unidades produtivas em torno das pessoas, não de uma figura ordenatória e gerente
de todas as ações. A corrente socialista inerente à Economia Solidária, desde a sua
concepção utópica, entende que esse novo modelo é uma derivada da autogestão,
com potencial de transformação de toda a nossa sociedade através da bondade e das
práticas cooperativistas.

CONCLUSÃO

Diante de tudo o que fora visto nesse trabalho, foi possível perceber que a
Economia Solidária é uma ramificação da árvore genealógica da bondade, através da
autogestão, tendo como talo a solidariedade. Não é possível construir uma base
econômica social sem observar os princípios da bondade e da solidariedade como
premissas. A Economia Solidária está para a humanidade como uma nova
apresentação das alterações sociais ocorridas doravante ao processo capitalista, se
veste de prólogo para as novas gerações escreverem um futuro mais justo. O poder
humanista da Economia Solidária traça um caminho alternativo para um processo de
desenvolvimento desligado das práticas canibalísticas dos mercados.
A autogestão aparece como luz que ilumina o caminho da Economia Solidária,
dando a ela o direcionamento necessário para continuar evoluindo e galgando novos
passos por dentro de um sistema econômico falido, desproporcional e excludente
como é o capitalismo. A autogestão faz com que os movimentos dos trabalhadores e
do socialismo se destaquem numa nova construção democrática, em torno das
esferas econômicas, políticas e sociais.
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Esse ensaio possibilitou a identificação da bondade e da solidariedade como
uma ligação covalente entre o cooperativismo revolucionário e a Economia Solidária.
As explanações aqui descritas possibilitarão estudos futuros em torno da economia
solidária, podendo enriquecer as discussões a respeito dos novos moldes de
construção

socioeconômica,

que

têm

hidratado

os

órgãos

cooperativistas

contemporâneos dentro de um corpo capitalista, competitivo e desigual. O povo
precisa ocupar os espaços, tanto locais quanto institucionais, na esfera pública e na
iniciativa privada, formando uma massa uniforme e harmônica, disposta a enfrentar e
vencer os ataques dos detentores do capital. A Economia Solidária veio para
transformar a malhação capitalista sobre os mais fracos numa luta. Somente o futuro
dirá quem venceu, mas é possível imaginar que a Economia Solidária vença alguns
rounds.
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RESUMO
Visamos apresentar neste artigo a experiência vivenciada na dinâmica institucional de
uma ILPI pública do Estado do Rio de Janeiro com alunos da rede pública e privada
de ensino com o objetivo da aproximação intergeracional. Também intencionamos
refletir sobre a Proteção Social, segundo a Política de Assistência social, na garantia
da convivência comunitária e a discussão da atualidade acerca das concepções de
cuidado, destacando-se no direcionamento de ações ao público idoso.
Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. ILPI. Cuidado. Intergeracionalidade.
ABSTRACT
In this article, we aim to present the experience lived in the institutional dynamics of a
public ILPI in the State of Rio de Janeiro with students from public and private schools
with the objective of the intergenerational approach. We also intend to reflect on Social
Protection, according to the Social Assistance Policy, in the guarantee of community
coexistence and the discussion of current events about the concepts of care,
highlighting the targeting of actions to the elderly public.
Keywords: Elderly. Aging. ILPI. Caution. Intergenerationality.
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1 INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo é apresentar a experiência profissional vivenciada na
dinâmica institucional de uma ILPI Pública do Estado do Rio de Janeiro com alunos
da rede pública e privada do ensino fundamental, tendo como objetivo a aproximação
intergeracional necessária mediante ao processo de envelhecimento ocorrido
mundialmente e há poucas décadas, como aponta a realidade brasileira.
Pretendemos discutir sobre a Proteção Social no âmbito da Política de
Assistência Social na garantia de direitos à população idosa, compreendendo a
diferença entre a assistência e o cuidado na dinâmica da produção e reprodução
social.
Por fim, refletiremos sobre a aproximação intergeracional, identificando os
limites e potencialidades de cada seguimento: os jovens, com a vivacidade, e os
idosos, com o envelhecimento ativo, objetivando contribuir para a desconstrução de
preconceitos e da discriminação contra a pessoa idosa.

2 ENVELHECIMENTO
O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e vem acompanhado
de significativas transformações demográficas, biológicas, sociais, econômicas e
políticas, demandando também novas frentes de atuações profissionais em diversas
áreas.
Consideramos o aumento da longevidade como uma conquista social à medida
que nos impõe posicionamentos frente à efetivação dos direitos de cidadania, políticas
adequadas às necessidades identificadas e constante readequação mediante
pesquisas e análises.
A população brasileira, entre os anos de 2012 a 2017, aumentou em 18%, ou
seja, 4,8 milhões a mais de idosos. Em números reais, passamos de 25,4 milhões
para 30,2 milhões em 2017, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(IBGE, 2018). Estudos demográficos indicam ainda que a expectativa de vida para os
brasileiros nascidos em 2018 era de 76,3 anos, sendo 79,9 para mulheres e 72,8 para
homens, com o prognóstico de atingirmos em 2043 a marca de um quarto da
população brasileira com 60 anos ou mais, em detrimento da população jovem até 14
anos, que será de 16,3% (IBGE, 2018). A alteração no perfil demográfico decorrente
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da diminuição das taxas de mortalidade e natalidade e aumento na expectativa de
vida que resultou na maior presença de longevos entre nós, deve ser considerada
como marco social e por tanto celebrada por toda sociedade. Contudo, esse
acontecimento demanda a implementação de políticas públicas, de mecanismos para
inclusão e participação social e de cuidados.
Envelhecemos de maneiras e condições diferentes, tendo em vista as questões
de gênero, raça e aspectos socioeconômicos que direcionam as organizações de vida,
em destaque o espaço ocupado pelo idoso na sociedade e na relação direta com
esses aspectos determinantes (BERZINS, 2003).
Na conquista da longevidade, em todo mundo, identificamos expressivo
número de mulheres, tanto no processo de seu envelhecimento como no cuidado para
com a família, crianças, doentes e idosos. O envelhecimento, até então considerado
um fenômeno, hoje faz parte da realidade mundial, com crescimento da população
idosa com 80 anos ou mais. Mediante essa situação, pesquisas são realizadas com a
finalidade de estabelecer condições de cuidados aos longevos (CAMARANO, 2010).
Na legislação brasileira, as responsabilidades do cuidado aos membros
dependentes são atribuídas às famílias e, apesar das mudanças no papel social
desses núcleos devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, a formação de
novos rearranjos familiares e na redução no número de filhos, dados do IBGE (2020)
apontam, ainda, para a expressiva feminização do cuidado. O número de familiares
que se dedicam aos cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais subiu de 3,7 milhões,
em 2016, para 5,1 milhão, em 2019. E, em relação às horas dispensadas a essa
prática, a diferença de 9,9 horas a mais para mulheres em 2016, subiu para 10,4 horas
em 2019, configurando em práticas familistas de um Estado esvaziado na função de
garantidor de política de proteção social.
3 ILPI – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Discutir políticas públicas para idosos exige a produção constante de
conhecimento para identificação de necessidades e potencialidades. Entender o
trabalho desenvolvido em ILPI pública exige a compreensão do sentido atribuído à
categoria cuidado na Política de Assistência Social, bem como nas relações
familiares, lugar onde, ao feminino, é atribuído a função de cuidar e assegurada a
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origem dos vínculos afetivos transmitidos aos indivíduos e foco de apropriação pelo
Estado (MIOTO, 2004; MIOTO, 2015; SILVA e TAVAVES 2015).
No texto da Política Nacional de Assistência Social (2004) identificamos a
utilização do termo cuidado como pertencente ao sistema de Proteção Social
afiançada pelo Sistema Único de Assistência Social-SUAS/2005. Sistema garantidor
de direitos à vida, à prevenção da incidência de situações de risco pessoal e social e
de seus agravamentos.
Nas análises atuais, observamos, com destaque em Passos (2017apud MIOTO
2000; ZOLA 2016), o uso do conceito cuidado nas políticas públicas, o que tem
contribuído para a reflexão acerca das conquistas dos movimentos sociais e de
classes no enfrentamento da manifestação da questão social, bem como o
entendimento do posicionamento do Estado em promover políticas compensatórias
na manutenção da relação contraditória do capital/trabalho. “A distinção entre
assistência e política de assistência social é fundamental para compreendermos
também os sentidos do cuidado que são apropriados hoje por essa política” (PASSOS,
2017, p.250).
É na Política Nacional de Assistência Social (2004) que estão definidas “as
funções da assistência social: a proteção social hierarquizada entre Proteção Social
Básica e Proteção Social Especial; a Vigilância Social e a Defesa dos Direitos
Socioassistenciais”. Destacaremos a Proteção Social Especial que em decorrência
de sua natureza protetiva, possui atividades diferenciadas, de acordo com níveis de
complexidade (média ou alta).
Na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a oferta de serviços às
famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação
de direitos, se dá pelo acolhimento institucional. Dentre as modalidades, destacamos
a Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, destinada ao público com
idade a partir de 60 anos, ambos os sexos.
Os serviços socioassistenciais organizados, segundo a referência de Proteção
Social, são ofertados pela Assistência Social e devem garantir, aos indivíduos ou
grupos sociais, as seguranças de rendimento, de acolhida e de convívio ou vivência
familiar, comunitária e social. Na segurança de acolhida, “as ações, cuidados, serviços
e projetos operados em rede com unidade de porta de entrada a proteger e recuperar
as situações de abandono e isolamento [...] mediante a oferta de condições materiais
de abrigo[...]” ( PNAS, 2004, p.40).
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Quando falamos de idosos, e neste cenário, daqueles institucionalizados em
ILPI pública, estamos nos referindo a indivíduos que experienciaram todas as fases
do ciclo de vida - de adultos que envelheceram - constituíram ou não suas famílias e
círculos de amizades. De indivíduos que formaram relacionamentos, que foram
presentes ou ausentes, cumpriram com os papéis sociocultural e juridicamente
esperados ou não. Estamos falando de nós, cidadãos imbuídos de subjetividades,
inseridos na sociedade e construindo arranjos sociais mediante, também, os modos
de sobrevivência que irão interferir nas relações sociais.
A produção da vida, tanto da própria no trabalho, como da alheia na
procriação, aparece agora como uma relação dupla – por um lado,
como relação natural, por outro, como relação social -; social no
sentido de que por ela se entende a cooperação de vários indivíduos
[...] Segue-se daí que um modo de produção determinado ou uma fase
individual determinada estão sempre associados a um modo
determinado de cooperação ou estágio social; e esse modo de
cooperação é, ele próprio, uma “força produtiva”. (MARX; ENGELS,
2007, p.16)

Falamos de indivíduos que sofreram o impacto de uma sociedade cujas
relações de vida produtiva e reprodutiva se alteram na lógica capitalista, calcada na
exploração da força de trabalho aumentando, cada vez mais, a disparidade
econômica, comprometendo os meios de sobrevivência e as relações intrafamiliares.
Assim, “[...] Mais uma vez, adverte-se que, no sistema de produção capitalista, a cisão
entre o mundo da produção e o da reprodução constitui um importante mecanismo
para a própria sobrevivência e reprodução do capitalismo” (MIOTO, 2015, p.715).
Destacamos a importância da família como espaço primeiro de conhecimento
de uma estrutura social, espaço constituído de tradições, regras, simbolismos,
transmissão de valores, de sentimentos, formas de sobrevivências, de cuidados, bem
como de conflitos, negligências e desgastes. Temos legitimado como um dos
princípios da PNAS (2004) esse reconhecimento através da matricialidade
sociofamiliar, entendendo a família como núcleo social básico garantidor da
sobrevivência (moradia, alimentação, vestuário etc.) e núcleo de desenvolvimento de
vínculos afetivos com obrigações “mútuas organizadas em torno de relações de
geração e gênero”.
A lógica do cuidado como atribuição feminina vem sendo atualmente alterada
com a inserção da mulher no mercado de trabalho, impondo mudanças na rotina
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doméstica e a substituição na atuação que lhe fora anteriormente constituída como a
cuidadora familiar da prole, dos idosos e doentes. Tal realidade levou a efeito a
profissionalização e remuneração desse tipo de atividade em escala mundial, o
trabalho de cuidado ou trabalho de care (HIRATA; GUIMARAES, 2012).
Destacamos, aqui, um breve entendimento sobre a categoria do cuidado,
constitutivo na sociedade como necessidade inerente a todo ser e de obtê-la, por seus
pares ou pelo núcleo familiar, enquanto espaço de relação de afetividade e
sobrevivência, mas também do direito de tê-la provida pelo Estado.
Encontramos em Passos (2020 apud MIOTO 2000) as reflexões acerca das
relações familiares e a condição desta em cumprir a sua função protetiva, o cuidado
para com seus membros e a construção de vínculos afetivos, considerando que,
muitas vezes, esta se caracteriza como “espaço a ser cuidado”. Ainda problematizado
por Mioto (2004; 2009) o debate sobre o lugar da família no âmbito das políticas
sociais e o cuidado como proteção social, que atende a lógica de uma política pautada
em características familistas, cabendo à família toda responsabilidade pela proteção
de seus membros, ao invés de tê-las garantidas e asseguradas pelo Estado no
entendimento do cuidado social.
Temos em Passos (2017 apud ZOLA, 2016, p. 214, 247) a contribuição para o
aprimoramento do entendimento do “care social”, intitulado pela autora como forma
do Estado em garantir a proteção social através da “modalidade de repasse financeiro,
contratação de cuidador domiciliar ou de trabalhador para o desempenho de
cuidados”, compreendendo ser do âmbito das políticas sociais e em destaque, da
Política de Assistência Social. O que Mioto (2004, p.8) descreve como características
do processo de uma política de desfamilização e a complexidade da relação Estado,
família e esferas da sociedade, dentre outros desafios, destacamos: “lidar com a
gestão dos recursos e dos programas de forma que venha atender de fato às
necessidades familiares e não aos objetivos das instituições”.
Na condição de autores de nossas histórias de vida, de realização de escolhas
e do direito de sermos protegidos pelo Estado, é preciso compreender também como
a nossa sociedade e a família trata seus idosos e como está se preparando para o
seu processo de envelhecimento e sob qual diretriz ideológica transmite essa
informação às gerações futuras, como bem retratado aqui:

47

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

O envelhecimento é um processo que está crivado de concepções
falsas, de temores, crenças e mitos. Ainda hoje prevalecem ideias,
mitos e preconceitos que datam de priscas eras. São ecos de culturas
e tempos remotos. Entretanto, percebemos como foram mudando a
atenção e o cuidado dedicado aos velhos e como isso variou de cultura
para cultura. (RODRIGUES, 200, p. 83)

Dada essa realidade, apresenta-se a necessidade de propiciar espaços que
estimulem o convívio intergeracional de maneira informativa, educativa, lúdica e
afetiva na transmissão de conhecimento da vida, na proposta da valorização do idoso
no seio da sociedade e da contribuição para o entendimento e preparo que todo
indivíduo precisa ter do seu processo de envelhecimento.
Apesar das razões condicionantes do acolhimento institucional, é preciso superar o
estereótipo alicerçado de estagnação da vida, na qual os antigos ‘asilos de velhos”
foram constituídos. Na atualidade, as ILPIs se configuram também em espaços
privilegiados de desenvolvimento, de participação social, de troca de saberes,
aprendizado, convívio intergeracional e de ações de cuidados.

4 CONTRIBUIÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A experiência profissional compartilhada neste artigo foi realizada em uma ILPI
Pública localizada no Estado do Rio de Janeiro, com perfil para acolhimento
institucional de idosos com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os sexos.
Durante os oito anos de funcionamento, a Equipe Técnica, através do Projeto
Extramuros, desenvolveu algumas frentes de atuação com os residentes visando
garantir o convívio e a interação com a sociedade. Dentre elas, o subprojeto
denominado Aproximando as Idades, cujo objetivo foi estimular o convívio
intergeracional entre os residentes da ILPI e os residentes das demais Instituições de
Acolhimento Infanto-juvenis e também, alunos das unidades privadas e públicas de
ensino fundamental. Nessa dinâmica, os encontros com os estudantes ocorreram
mais frequentemente, com destaque para a unidade pública municipal de ensino.
Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal
serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento,
ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito
e a produzir conhecimentos sobre a matéria. (ESTATUTO DO IDOSO,
2003)
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A ILPI iniciou o funcionamento no ano de 2014 e vem mantendo, desde o ano
de 2016, os encontros objetivando propiciar espaço de estímulo ao convívio de forma
lúdica e afetiva na transmissão de conhecimento e na valorização do idoso no seio da
sociedade. Comumente os encontros são permeados com apresentações mútuas de
habilidades artísticas: os residentes, com pintura em tela; e os alunos, com recitação
de poemas e apresentação de danças, inserindo os idosos nas atividades também.
A equipe técnica da ILPI visa contribuir na reflexão sobre: as legislações
vigentes; o processo de envelhecimento ativo; a convivência interativa nos espaços
compartilhados nos âmbitos público e privado, o entendimento do próprio processo de
envelhecimento como conquista de uma sociedade de longevos (o que tem
contribuído para a informação dos direitos adquiridos); e a importância da participação
dos movimentos sociais.
O interesse na aproximação com os longevos institucionalizados tem ocorrido
de forma bilateral - Estado e sociedade civil- como demonstração da atuação dos
profissionais de outras políticas públicas em favorecer o trabalho intersetorial e a
vivência comunitária e social.
Tais experiências visam contribuir para o entendimento da realidade mundial
que vem a ser o convívio em maior escala com a população idosa e os seus
desdobramentos, visando alterações nas organizações societárias, culturais,
familiares e nas políticas públicas. Identificamos, também, nessas ações, a
participação maciça das mulheres, as responsáveis pelos alunos e as docentes.
Permanece ainda, instaurado na sociedade, a tarefa feminina pela transmissão do
valor da afetividade e do cuidado para com os membros da família, expressão da
divisão sexual do trabalho.
As formas convencionais de organização da família estão ligadas à
reprodução das desigualdades de gênero, correspondem a arranjos
cuja divisão sexual do trabalho impõe às mulheres a responsabilidade
por administrar, zelar e dedicar-se aos trabalhos domésticos e
cuidados com os membros do grupo familiar [...] Às mulheres cabe a
reprodução, o trabalho não remunerado, isto é, a dedicação aos
cuidados do lar, dos filhos, dos doentes, dos idosos e do marido. Deste
modo, as responsabilidades de homens e mulheres diferem no interior
das famílias de acordo com as relações de gênero legitimadas pela
ordem patriarcal . (SILVA E TAVARES, 2015, p. 80)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste contexto atual, o compartilhamento dos mesmos ambientes, seja no
espaço doméstico ou público, de forma a promover a integração e o sentimento de
solidariedade, é resultado de uma sociedade que identifica a longevidade como
avanço da humanidade. Contudo, percebemos que a identificação e a valoração é
diferenciada em cada cultura, associada às características familistas ou de
desfamilização. Preparar os indivíduos para o entendimento de seu processo de
longevidade também faz parte da responsabilidade Estatal, presente nas políticas
públicas com estratégias para a sua efetivação4.
A presença do idoso na família pode significar a transmissão oral das histórias
das gerações e as suas tradições, auxiliando na socialização das crianças pois, como
vimos, as relações de cuidado e afetividade são construídas cultural e socialmente. É
preciso, também, avançar quanto ao papel idealizado em relação aos avós, não os
reduzir a função de cuidadores dos netos ou sob a visão de estagnação. Como sinaliza
o sociólogo:
As gerações são mais que cortes demográficos. Envolvem segmentos
sociais que comportam relações familiares, relações entre amigos e
colegas de trabalho, entre vizinhos, entre grupos de esportes, artes,
culturas e agremiações científicas. Implicam estilos de vida, modos de
ser, saber e fazer, valores, ideias, padrões de comportamento, graus
de absorção científica e tecnológica. Comporta memória, ciência,
lendas, tabus, mitos, totens, referencias religiosas e civis.
(MAGALHÃES, 2000, P. 37)

O convívio intergeracional favorece o fortalecimento das relações sociais, evita
o isolamento, promove a troca de experiências e entendimento dos limites e
possibilidades de cada ciclo da vida. Também, contribui para a desconstrução dos
preconceitos, da discriminação, na redução da violência e de estereótipos à medida
que avançamos na conscientização da própria realidade futura e coopera para a
efetivação das políticas públicas já existentes e de novas conquistas através da
participação nos movimentos sociais. O Sociólogo Magalhães (2000, p. 153) afirma
que “ [...] Aproximar gerações é objetivo do trabalho social que busca quebrar barreiras
geracionais, eliminar preconceitos e vencer discriminações”.
4

Encontramos essa defesa na Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, 2015 Capítulo II
princípios gerais Artigo 3º - A responsabilidade do Estado e a participação da família e da comunidade na
integração ativa, plena e produtiva do idoso dentro da sociedade, bem como em seu cuidado e atenção, de
acordo com a legislação interna.
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Na

experiência

relatada

neste

trabalho

acadêmico

com

os

idosos

institucionalizados na ILPI pública, foi preciso identificar as potencialidades para a
construção desse intercâmbio intergeracional através da arte e das atividades lúdicas,
considerando o grau de dependência que os residentes apresentam. Para maior
adesão dos integrantes, foi imprescindível adotar a estratégia da participação de
todos, desde a construção, favorecendo espaço para reflexão da importância dos
temas, respeitando limites e opiniões. “[...] Pensar em grupos intergeracionais é
pensar também no que seus membros têm para oferecer uns para os outros, sem
paternalismo ou protecionismo” (SILVEIRA, 2002, p. 9).
Na sociedade de um país que aceleradamente envelheceu, tem por desafio
reconstruir uma nova percepção do que é ser velho e do que é estar jovem, sendo
somente possível através da inclusão do idoso no contexto social.

Mesmo que cada geração tenha características e marcas próprias,
compartilhadas por toda a sociedade, deve-se observar que as
gerações não se apresentam sob a determinação de um único grupo,
mas sim como referência aos grupos que formam o conjunto social.
Essa síntese seria justamente o conteúdo geracional, ou melhor,
através do conteúdo geracional determinados fenômenos culturais
acabam simbolizando diferentes grupos etários e, como
consequência, uma geração inteira. O conteúdo geracional contempla
questões como: solidariedade, amizade, união, esperança e rebeldia,
que se remete a um forte símbolo intergeracional. (GOLDMAN, 2002,
p.1)

Abordar a temática do processo de envelhecimento populacional e a Política
de Proteção Social com ênfase na experiência profissional em uma ILPI pública,
possibilita contribuir para novas percepções quanto à dinâmica da relação dos
principais atores envolvidos: idosos, família, jovens, sociedade civil e Estado, nas
conquistas adquiridas, nos desafios a serem alcançados e na construção de nova
ordem societária.
A experiência profissional apresentada neste trabalho acadêmico sobre o
projeto intergeracional em ILPI pública objetivou a desconstrução da imagem
historicamente vinculada aos antigos “asilos de velhos”. Na atualidade, as ILPIs se
configuram como espaço de cuidado integral, segurança, garantia e manutenção da
vida, inclusão social e intercâmbio entre gerações.
Assim, defendemos que, para avançarmos no entendimento do cuidado como
prática mútua a ser desenvolvida na sociedade por todos os gêneros e gerações no
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cotidiano da vida diária, é preciso atuação efetiva do Estado no cuidado às famílias e
aos seus membros, através de bens e serviços que visem desoneração de obrigações
que competem à ordem estatal.
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RESUMO
Este artigo propõe conhecer as atividades educativas desenvolvidas por um CRAS de
uma pequena cidade do agreste de Pernambuco, destacando o papel do serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), frente a realidade de crianças e
adolescente em situação de vulnerabilidade social. Desta forma, descreve-se o que é
o CRAS, trazendo o conceito de criança, adolescentes, SCFV e o conceito de
vulnerabilidade social, de forma a contextualizar a realidade de criança e adolescente
que participam de oficinas ofertadas pelo SCFV. Contextualizando a trajetória de
políticas públicas voltadas a esse público, trazendo relatos acerca da importância dos
serviços (politicas púbicas) ofertado frente a realidades de crianças e adolescentes
que pode está em situação de vulnerabilidade e risco social. Com ênfase na discussão
da defesa dos direitos sociais e na oferta de educação nos espaços sociais,
destacando nesse processo a necessidade de articulação da rede em atender toda a
família e a identificação desse território (realidade da comunidade) e as estratégias e
intervenções necessárias para superação da desigualdade social. Para
aprofundarmos essa temática, realizamos uma discussão a partir de autores:
Rousseau (1994), Sarmento (2004), Azevedo (2009), Tylor (1871), Bourdieu (2007),
Freire (1983), Kuhlmann &Fernandes (2004), Carvalho (1995), Lage (2013), Minayo
(1995), Bardin, 1977, Gil (2007).
Palavras-chave: CRAS. Atividades Educativas. Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
ABSTRACT
This article proposes to know the educational activities developed by a CRAS in a
small town in the countryside of Pernambuco, highlighting the role of the service of
coexistence and strengthening of bonds (SCFV), in the face of the reality of children
and adolescents in a situation of social vulnerability. In this way, what is CRAS is
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described, bringing the concept of child, adolescents, SCFV and the concept of social
vulnerability, in order to contextualize the reality of children and adolescents who
participate in workshops offered by the SCFV. Contextualizing the trajectory of public
policies aimed at this audience, bringing reports about the importance of services
(public policies) offered in the face of the realities of children and adolescents who may
be in a situation of vulnerability and social risk. Emphasizing the discussion of the
defense of social rights and the provision of education in social spaces, highlighting in
this process the need for articulation of the network to serve the whole family and the
identification of this territory (reality of the community) and the strategies and
interventions necessary to overcome of social inequality. In order to deepen this
theme, we conducted a discussion based on authors: Rousseau (1994), Sarmento
(2004), Azevedo (2009), Tylor (1871), Bourdieu (2007), Freire (1983), Kuhlmann &
Fernandes (2004), Carvalho (1995), Lage (2013), Minayo (1995), Bardin, 1977, Gil
(2007).
Keywords: CRAS. Educational Activities. Coexistence and Bond Strengthening
Service.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da disciplina de Pesquisa e Prática
Pedagógica III, que estuda as experiências dos Movimentos Sociais, tendo como
carga horária 30 horas na instituição. A instituição escolhida foi um CRAS de uma
pequena cidade do agreste pernambucano.
Está pesquisa foi de grande importância para os profissionais da assistência
social e para os pedagogos em formação, como futuros profissionais, que trabalha
com pessoas, compreender os processos e as relações sociais, pois sendo mediador
de conhecimento, ativo, atuante em vários espaços sociais, desempenha grande
papel na sociedade, assim a importância de compreender as relações sociais e os
processos que envolver educação e a sociedade.
Observando o trabalho pedagógico como prática de humanização essencial
para a educação, consideramos ser, o processo de inclusão social, desafio frente ao
planejamento e assim elaboração de atividades educativas. E é a partir dessa
compreensão que buscamos com este trabalho fazer uma reflexão sobre: Quais as
possíveis atividades educativas desenvolvidas no CRAS que contribuem para a
inclusão de crianças e adolescentes nas práticas cotidianas em sociedade;
observando as ações propostas pela instituição e a efetivação desses procedimentos
no apoio as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.
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Esta pesquisa foi motivada por considerarmos ser fundamental as atividades
educativas desenvolvidas no CRAS, e as práticas à essa relacionada no
desenvolvimento de estratégias que viabilizem o acesso aos meios sociais. Portanto,
tentaremos responder quais as principais atividades educativas desenvolvidas pelo
CRAS, voltada para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Tendo como objetivo geral: Conhecer as principais atividades educativas
desenvolvidas pelo CRAS. E os objetivos específicos: Identificar as principais práticas
educativas desenvolvidas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social;
Descrever as principais condições em que vivem as crianças em vulnerabilidade
social; Caracterizar o CRAS.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
ATIVIDADES EDUCATIVAS
VULNERABILIDADE SOCIAL

PARA

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES

EM

Para o Plano Nacional de Assistência Social-PNAS, considera-se em situação
de risco social e Vulnerabilidade Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de
vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante
de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas;
uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo
familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de
trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência
que podem representar risco pessoal e social (BRASIL, 2004b, p. 27). Portanto, a
vulnerabilidade é um processo de fragilidade social ou individual no qual um grupo se
encontra e que pode propiciar diversas situações de risco.
Assim, o fortalecimento dos vínculos familiares e a defesa e promoção do
direito à convivência familiar e comunitária, finalidades da política da assistência
social, são um grande desafio. Para responder a esse desafio, o SUAS estrutura-se
buscando apoiar a família nas suas funções de proteção, socialização, aprendizagem
e desenvolvimento das capacidades humanas, assumindo como pressuposto
fundamental que o usuário de seus serviços ou benefícios não pode ser desvinculado
do seu contexto familiar e social. Isto é, a política de assistência social reconhece que
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somente é possível tecer uma rede de proteção social ao se compreender os
determinantes familiares de uma situação de vulnerabilidade social e acolher mais de
um membro dessa família na busca da superação dessa situação.
A criança, como todo ser humano, até mesmo antes de seu nascimento já é um
sujeito de direito e ao nascer torna-se sujeito social e histórico, fazendo parte de uma
organização familiar que está inserida em uma sociedade, com determinada cultura e
um determinado momento histórico.
A partir da LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Art. 2º considera-se
criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre
doze e dezoito anos de idade.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata está Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

O conceito de infância sofreu diversas modificações ao longo dos séculos e
diferentes períodos da história. Houve um tempo em que a criança era considerada
um adulto em miniatura, não havendo uma compreensão e um olhar diferenciado para
a importância do desenvolvimento infantil, suas características e necessidades
desenvolvimentistas.
Atualmente, a criança pode ser considerada o centro de muitas famílias, a ela
é destinado um cuidado especial, tanto no nível de seu crescimento biológico, quanto
emocional. Nos dias atuais, a infância é vista como a etapa mais importante da vida
do ser humano. Nesse período a criança necessita de um ambiente familiar ou
substituto que lhe proporcione os cuidados básicos para que elas se desenvolvam de
forma integral. E para que isto aconteça é necessário que tal ambiente seja de afeto
e conter adultos responsivos no processo de desenvolvimento integral.
Para Sarmento (1997;2004), crianças sempre existiram desde os primeiros
registros históricos. Mas o sentimento de infância, de preocupação e investimento da
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sociedade e dos adultos sobre as crianças, de criar formas de regulação da infância
e da família são ideias que surgem com a modernidade. Estudiosos do campo da
sociologia da infância têm afirmado que a infância enquanto categoria social é uma
ideia moderna.
Precisam-se reconhecer cada criança em suas peculiaridades, e respeitadas
em sua singularidade. Segundo Rousseau:
A infância não é um lugar de passagem para outros estágios mais
desenvolvidos, e sim precisa ser considerada como uma etapa de
valor próprio. Para ele, da mesma forma que “a humanidade tem lugar
na ordem das coisas, a infância tem o seu na ordem da vida humana:
é preciso considerar o homem no homem e a criança na criança.
(ROUSSEAU, 1994, p. 69)

Apesar de existir estudos sobre as diversas fases da infância, cada criança é
única e seu desenvolvimento é influenciado pelo processo cultural e histórico em que
vive. A primeira infância é um período mais importante para o desenvolvimento de um
indivíduo, porque é a fase em que ele desperta seus sentidos, suas capacidades, sua
imaginação e também seus processos cognitivos.
Para Sarmento (2002, P. 03). “As condições sociais e culturais são
heterogêneas, mas incidem perante uma condição infantil comum: a de uma geração
desprovida de condições autônomas de sobrevivência e de crescimento e que está
sob o controle da geração adulta. A condição comum da infância tem a sua dimensão
simbólica nas culturas da infância. ”
A criança tem papel ativo no seu processo de socialização e, [...]das
interações sociais, significa e interpreta o mundo; “em suas práticas,
existe, para além da estereotipia, uma singularidade nas produções
simbólicas e artefatos infantis que configuram o que a sociologia da
infância define como cultura infantil” (SARMENTO, 2004, p. 20).

O autor acrescenta sobre a definição de uma cultura infantil e a produção autônoma
da criança. Sarmento (2004, p.21) sustenta que:
[...] o debate não se centra no fato, reconhecido, de que as crianças
produzem significações autônomas, mas em saber se essas
significações se estruturam e consolidam em sistemas simbólicos
relativamente padronizados, ainda que dinâmicos e heterogêneos, isto
é, cultura.

Cultura também tem sido ligada à educação formal e não-formal no sentido de
inserir um sujeito em outro estado de conhecimento. Segundo Azevedo (2009, p. 111).
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“Educação é cultura”, pois permite que as pessoas passem pelo processo de
culturalização, ou seja, de educação, fazendo-as se apropriarem de um patrimônio
humanístico de obras, de saberes, de práticas e de formas subjetivas. Nessa
perspectiva, cultura e educação são processos de inclusão no universo de signos,
símbolos e construção de sentidos situados em um determinado grupo social e em
um momento histórico.
Segundo Tylor (1871, p. 1) “Cultura ou civilização, tomada em seu amplo
sentido etnográfico, é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral,
leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como
membro da sociedade”.
Cultura também aparece quando são mencionados os produtos intelectuais de
uma determinada sociedade: diz-se que música é cultura, literatura é cultura, cinema
é cultura. O termo cultura também está relacionado à transmissão de conhecimentos
entre famílias e filhos, situada dentro de uma determinada classe social e vinculada à
manutenção de formas de poder simbólicas, como o conceito de capital cultural de
Bourdieu (2007, p. 42). Dessa forma, cultura também tem sido vinculada à posição
social e aos privilégios de determinados grupos.
Freire (1983) “Não há educação fora das sociedades humanas e não há
homens no vazio. A partir das relações dos homens com a realidade, resultantes de
estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a.”
Kuhlmann &Fernandes (2004, p.15) apresentam uma definição do campo
situado entre a história da criança e da infância. Segundo ela, a história da infância
seria compreendida como “a história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos
com essa classe de idade e a história da criança seria a história da relação das
crianças entre si e com os adultos, com a cultura e a sociedade”.
Fröebel (1782-1852) também considerou a infância como uma fase de
importância decisiva na formação das pessoas; criador dos jardins de infância,
acreditava em um ensino sem obrigações, pois, para ele, o aprendizado depende dos
interesses de cada um esse faz por meio da prática.
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Para Sarmento (2004, p.21), a partir das interações entre pares e com os
adultos, as crianças experimentam a cultura em que se inserem distintamente da
cultura adulta. Ele afirma ainda que “veiculam formas especificamente infantis de
inteligibilidade, representação e simbolização do mundo”.
[...], portanto, a concepção de criança e infância na qual acreditamos
é a de que ela é um ser histórico, social e político, que encontra nos
outros, parâmetros e informações que lhe permitem formular,
questionar, construir e reconstruir espaços que a cercam. Apostamos
numa concepção que não se fixa num único modelo, que está aberta
à diversidade e à multiplicidade que são próprias do ser humano
(KRAMER, 1999, p. 277).

Na mesma perspectiva, Machado salienta que:
[...] a criança é um ser social, o que significa dizer que seu
desenvolvimento e dá entre outros seres humanos, em um espaço e
tempo determinados. Dessa forma, a existência histórica e social é o
que impulsiona o crescimento e desenvolvimento da criança e sua
infância e também o referencial ao longo de sua vida. Isto implica
considerar a criança um sujeito de direitos, um sujeito em pleno
processo de formação. (2004, p 10)

Nesse sentindo Sarmento (2004, p.10) “[...] as crianças são seres sociais e,
como tais, distribuem-se pelos diversos modos de estratificação social: a classe social,
a etnia a que pertencem, a raça, o gênero, a região do globo onde vivem. Os diferentes
espaços estruturais diferenciam profundamente as crianças. ”
Nesse sentido, percebemos o quanto a concepção de criança e infância mudou
ao longo da história. A criança fruto das interações com a sociedade, e, como diz
Freire (1983, p. 39), “não há educação fora das sociedades humanas e não há homem
no vazio”. Podemos dizer, então, que o ser humano é um ser de relações sociais.
Partindo dessa perspectiva, a criança vai aprendendo a respeito do mundo em
que está inserida, vai conhecendo seus valores, suas culturas. Esses valores sociais,
entretanto, são frutos de experiências que a criança vai desenvolvendo junto com
aprendizados e significados culturais que a rodeiam ao longo de sua vida. Nessa
perspectiva, encontramos apoio na afirmação de Freire (1983, p. 390) de que “é
fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e não só de
contatos, não está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua
abertura à realidade, que o faz ser o entre de relações que é.”
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O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS representa a principal
estrutura física local para a proteção social básica, desempenha papel central no
território onde se localiza, na oferta pública do trabalho social com famílias por meio
do serviço de Proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Ou seja, fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.
Considerando que um dos eixos estruturantes do SUAS é a
matricialidade sócio-familiar, “ O CRAS atua com famílias e indivíduos
em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sóciofamiliar e comunitário” (PNAS,2004)

Com base nas normativas do CRAS deve ser planejado e implantado em um
lugar que tenha maior vulnerabilidade social, tendo o conhecimento do território e das
famílias que nele vivem, suas necessidades, potencialidades, bem como do
mapeamento da ocorrência das situações de risco e de vulnerabilidade social. Assim
ao afirmar-se como unidade de acesso aos direitos socioassistenciais.
Dentro do contexto de proteção, os serviços assistenciais para crianças e
adolescentes vêm se multiplicando a partir da década de 1990, em grande parte
devido à movimentação popular pela luta de direitos que culmina na redemocratização
brasileira. Pois desde a década de 1990 há pressões externas para que o Brasil
implemente políticas públicas na área social.
Nesse sentido, de acordo com o 2º artigo da Lei nº 12.435/2011 (BRASIL, 2011)
a política pública de assistência social tem como objetivo a proteção social que visa à
garantia da vida, reduzindo os danos e a prevenção a incidentes de risco. Há atenção
especial na proteção de famílias, da maternidade, na promoção da integração ao
mercado de trabalho e no amparo às crianças e aos adolescentes.
Focando-se no combate e na prevenção de situações de risco social por meio
de ações de desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, as ações socioassistenciais destinam-se à população que
vive em fragilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso às
políticas públicas ou fragilização dos vínculos afetivos, discriminações étnicas, etárias,
de gênero, deficiência, entre outras.
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O contexto histórico que envolve as políticas pública para as crianças e
adolescente foi marcado em 2013. Período no qual o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) foi integrado ao SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15
anos. Através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, as crianças advindas do trabalho infantil se tornam prioridade, mas não
exclusividade nas ações. Pois o SCFV tem um papel social e educativo para todas as
crianças da comunidade.
O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos oferecido pelo CRAS, é
segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado
com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade,
fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Sendo de
caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das
capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de
vulnerabilidade social.
Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de
Assistência

Social,

regulamentado

pela

Tipificação

Nacional

de

Serviços

Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). E foi reordenado em 2013 por
meio da Resolução CNAS nº01/2013.
De acordo com Carvalho (1995). “O poder público precisa pautar suas políticas
públicas na ideia de erradicação da pobreza, pois se percebe que as atenções, hoje
voltadas à família, são extremamente conservadoras, inerciais, só justificáveis no
contexto da cultura tutelar dominante.
E diante da realidade de muitos brasileiros, a vulnerabilidade e risco social são
sinônimos de pobreza, porém, uma é consequência da outra, uma vez que a
vulnerabilidade é que coloca as pessoas em um risco social.
O SCFV para crianças e adolescentes tem como público-alvo: I Crianças e
adolescentes encaminhados por órgão da rede do SUAS, com prioridade para aquelas
retiradas do trabalho infantil e que integram o PETI; II- Crianças e adolescentes com
deficiência; III- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a
serviços públicos (BRASIL, 2010).
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O SCFV trabalha a mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio,
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, mobilização para a cidadania - a
educação musical atuando com um caráter social, organizacional e voltado para o
coletivo e ao direito à cidadania.
As atividades e aprendizagem na oficina do SCFV além de promover situações
de socialização entre os participantes dos serviços socioassistenciais, também
promove a inserção de pessoas em outros espaços culturais. Segundo Azevedo
(2009, p. 1 11) “Educação é cultura”.
Para Tylor (1891, p. 1). A cultura é compreendida como um conjunto de fatores
e capacidades presentes nas sociedades e que a influenciam, sendo transmitidas para
os seus membros. Sendo assim a cultura não é inata, e nem tampouco
biologicamente, a vendo assim a necessidade de transmissão cultura. A cultura como
um meio para superar a vulnerabilidade social.
A ampliação cultural de conhecimento, portanto, acompanhada de novas
inserções em novos espaços. Esse processo aconteceu de forma continua, com
novas inserções sociais as quais a aprendizagem pode propiciar.

METODOLOGIA DA PESQUISA
Trabalhamos a pesquisa do tipo qualitativa, cuja qual foi realizada para aferir
aspectos qualitativos de alguma questão, como percepção de imagem, atitudes,
motivações, etc. Segundo Minayo (1995):
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não
pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis (MINAYO, 1995, p: 21-22).

Nossa pesquisa também será explicativa, de acordo com de acordo com Gil
(2007):
Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou
a construir hipóteses. A grande maioria destas pesquisas envolvem:
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(a) levanta mento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c)
análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007).

Fundamentada nestas concepções, propomos esta forma de entender e
proceder nossa pesquisa, com estes tipos de estudos. Método da Pesquisa: A base
inicial desta pesquisa foi o estudo de caso que proporciona ao pesquisador aprender
com as experiências, através das convivências no campo, levando ao um
enriquecimento da aprendizagem por um encontro entre teorias e práticas. Neste
sentido Lage (2013, p. 54), diz que o Estudo de Caso:
Proporciona aprender com a experiência e enriquecer o aprendizado
a partir do encontro da teoria com a realidade, da ação e da
criatividade. Sendo assim, a utilização do Estudo de Caso como etapa
preliminar é importante por realizar um estudo intenso da(s)
experiência(s) para a compreensão do tema pesquisado

Em seguida optaremos pelo o método de Caso Alargado que é método mais
abrangente permitindo um maior aprofundamento na conclusão das análises, como
diz Lage (2013):
Propicia uma conclusão de maior profundidade sobre a investigação
realizada, incidindo não apenas sobre os casos estudados –
isoladamente ou comparados – mas porque oferece uma estrutura
metodológica capaz de ampliar o aspecto das reflexões, amplia o
universo da análise, de modo que está possa discorrer acerca de
questões importantes relacionadas com o tema e presentes na
sociedade (LAGE, 2013, p. 56).

Mediante as informações, os métodos aplicados têm esta função para unir a
realidade com a prática e propor um melhor entendimento de acordo com as
indicações de autores.
Delimitação e Local da Pesquisa: Buscaremos conhecer as atividades
desenvolvidas em um CRAS (Centro de referência da assistência social) de uma
cidade de uma pequena cidade do agreste de Pernambuco, e suas devidas
relevâncias para melhor engajamento de seus participantes no contexto social.
A pesquisa de campo será no anexo do CRAS, que oferece o SCFV (serviço
de convivência e fortalecimento de Vínculo, tendo como propósito levantar dados
empíricos de modo a confrontar teoria e prática.
As pessoas escolhidas para se estabelecer um diálogo e/ou observação para
fins desta pesquisa, foram os seguintes: Coordenador, Assistente social, as crianças
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e adolescente, oficineiros (as), Técnicas de Coleta. O trabalho da associação foi
realizado por meio de observações das experiências vivenciadas e por meio de registo
do CRAS.
Utilizamos meios como entrevistas com os participantes e oficineiros do serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos. Para tanto, a técnica de coleta desses
dados foram várias, de modo a buscar de forma cada vez mais compreensiva as
oportunidades que os encontros poderão nos oferecer. Entre estas técnicas estão à
observação direta, as conversas informais, as entrevistas semiestruturadas e o conto
de alguns relatos vivenciados na associação.
Além disto, a pesquisa de campo comtemplará uma vasta consulta bibliográfica
e documental, sites da internet e outras formas de registro e memória. Incluindo ainda,
estudos e reflexões sistematizadas acerca das práticas educativas sociais que exerce
determinados significados na vida dos sujeitos. Tendo como registro do campo o diário
de campo para registrar os principais acontecimentos acompanhados por nós no dia
a dia do SCFV.
O diário de campo, na maioria das vezes, é considerado como um caderno de
observações, ou ainda, como um breve relatório descritivo da intervenção e da
realidade. Os aspectos relevantes que envolvem o cotidiano da intervenção não são
registrados, ficando subentendidos seus significados ou seus não significados. Neste
sentido, Minayo (1993), ressalta que:
[...] um diário de campo é caracterizado, desta maneira: “...constam
todas as informações que não sejam o registro das entrevistas formais.
Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos,
cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito
ao tema de pesquisa. Fala, comportamentos, hábitos, usos, costumes,
celebrações, e instituições compõem o quadro das representações
sociais (MINAYO, 1993, p: 100).

Dessa forma, a cada ida ao nosso campo de pesquisa nos possibilitou realizar
registros, em tempo real, fatos e fenômenos percebidos por nós, ao qual julgamos
necessários, de modo que possamos identificar todo o contexto que esteve sendo
desenvolvido, e sua função social na vida das pessoas que participam desses
serviços. Pois a inclusão social, é necessária dentro de um contexto de
vulnerabilidade social.
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Para a análise e sistematização de dados e assim responder os objetivos da
pesquisa empregamos a técnica de Análise de Conteúdo, enquanto um primeiro
exercício de aproximação metodológica.
A análise de conteúdo é uma técnica de tratamento de informações, ao qual
visa obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos a descrição de conteúdos
presentes em mensagens e indicadores que permitam a dedução de conhecimentos
relacionados à produção dessas mensagens. Segundo Bardin (1977):
A análise de conteúdo se define como um conjunto de técnicas de
análise das comunicações (quantitativos ou não) que aposta no rigor
do método como forma de não se perder na heterogeneidade de seu
objeto, visa obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos
relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem (BARDIN,
1977, p: 31).

Em nossa pesquisa, a análise dos dados coletados no campo foi a cultura como
forma de minimizar a questão da exclusão social, em contexto de vulnerabilidade
social. A observação participante foi realizada no período mínimo de trinta horas no
campo, à medida que forem surgindo as necessidades, sugerimos as categorias
analíticas que são: As práticas educativas desenvolvidas no CRAS.

Auto

reflexividade: A experiência do campo na formação do pesquisador/a.
A oportunidade de contato com um espaço que está incluso campo dos
movimentos sociais, nos proporcionou conhecer outros espaços educativos que tem
dinâmicas distintas, bem como diferentes concepções de educação e de práticas que
cooperem no processo de formação humana. Reconhecemos a relevância do trabalho
que o CRAS desenvolve na comunidade, principalmente para as crianças e
adolescentes em vivem em situação de vulnerabilidade social, e na promoção de
atividades que contribuem para a efetivação dos direitos cidadãos, bem como na
colaboração para uma sociedade mais igualitária.

ANÁLISE DOS DADOS
O CRAS observado oferece vários serviços entre eles o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos, situado em um anexo do CRAS, localizado no centro
da cidade. Serviço esse que oferta aula de Balé, Jazz, Violão, Violino e Futsal. Tendo
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como público crianças e adolescentes. O espaço físico para atende os usuários do
SCFV, é um galpão grande, contendo um banheiro e um espaço para guardar os
materiais (para as oficinas de dança, Jazz, violino, violão, a oficina de Futsal) a aula
de futsal de acontece no espaço da Associação de Assistência à Infância e à
Juventude-SAIJA. Essas aulas aconteciam em um campinho com a instrução de
professor.
O CRAS é o centro de referência de atenção básica do SUAS, assim
o SCFV que é vinculada ao CRAS tem como base e apoio, o mesmo
que tem como finalidade encaminhar os usuários, sendo eles crianças,
adolescentes e idosos que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. (Sr. ª Coordenadora do SCFV, Diário de Campo
23 /05/16).

Com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Esta normativa
possibilitou a padronização em todo território nacional dos serviços de proteção social
básica e especial, estabelecendo seus conteúdos essenciais, público a ser atendido,
propósito de cada um deles e os resultados esperados para a garantia dos direitos
socioassistenciais. Assim as crianças e adolescentes que era do programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, passara ser incluindo no SCFV.
(...) eu acho que a casa da assistência social é boa porque tira as
crianças das ruas, dos roubos, tráficos e violência, pois as crianças
não devem trabalhar e sim brincar, divertir-se e se dedicar aos
estudos. (Adolescente, Douglas Onofre -15 anos 23/05/2016)

Assim as atividades desenvolvidas no SCFV, tem sua função social, sendo
ações preventivas, mas também priorizam trabalhar com pessoas já em
vulnerabilidades ou em risco social. É o caso do SCFV que trata de pessoas em risco
social, que estão na iminência de ser expostas a vulnerabilidades. Pois é o caso das
crianças e adolescentes que vieram do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
– PETI, crianças e adolescentes que já tiveram seus direitos violados pelo trabalho
infantil.
A maior dificuldade que encontramos é referente a permanência
desses usuários no programa, pois com a transição do PETI para o
SCFV, foi retirado o “beneficio’ (dinheiro) que era adquirido pelos
responsáveis para manter os usuários, devido a isto entre outras
questões uma parcela dos usuários se distanciam. (Sr. ª
Coordenadora do SCFV, Diário de Campo, 05/16).

Segundo a coordenadora o SCFV é ofertado pelo CRAS, e os usuários podem
chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede
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socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos. Porém, foi possível identificar que os
acompanhamentos que deveria ser feito com as famílias desses usuários não estão
sendo feitas. Pois o Trabalho social com famílias (PAIF) e demais rede deveria ser de
caráter continuado, havendo a articulação da redes e serviços ofertados, com a
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, de forma a prevenir a ruptura
dos seus vínculos, promovendo seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na
melhoria de sua qualidade de vida.
Segundo a coordenadora, os recursos destinados ao SCFV, e de acordo com
o número de usuário, e algumas oficinas que antes eram ofertadas, deixaram de ser,
pois houver uma diminuição das verbas, oficinas como: Tekwondo, Natação e JiuJítsu, foram retiradas por não por falta de pagamento aos funcionários. O SCFV tem
11 funcionários, um coordenador, 4 educadores sociais, 5 oficineiros e 1 faxineira.
Tendo aproximadamente 150 usuários no sistema (crianças e adolescentes). Sendo
seu maior público o futsal.
Verificamos que o SCFV atende a famílias de uma forma geral que se
encontram com os seus direitos violados, com baixa renda financeira,
não tendo assim possibilidades para buscar um meio de recreação
para seus filhos, o que o ocasiona só consequência uma grande
demanda de crianças que “brincam” nas ruas, sendo assim sujeitas a
diversos tipos de violência. (Sr. ª Coordenadora do SCFV, Diário de
Campo 24/05/16).

O SCFV observado, atende as crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, como também aqueles que não estão como público alvo desse
programa, através das oficinas: Balé/Jazz (segunda e terça das 9h às11 matutino, e
das 14:30 às 17h (vespertino)); Violão/Violino (quinta das 10 às 1h (matutino), e a
tarde de16h às 18h, sábado à tarde das 16 às 18h, e no domingo das 10 às 12h
(matutino); Futsal funciona de segunda a sexta no horário da noite.
(...) essas atividades potencializas esses sujeitos a autonomia, a
identificação de se mesmo perante aos outros, ao esporte, uma arte
corporal, e vitalidade. (Sr. ª Coordenadora do SCFV, Diário de Campo
23/05/16).

O serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos se utilizam desses
espaços de arte como mecanismo promotor de respostas sociais voltadas para a
transformação, ascensão e/ou inclusão social. Oferecendo oficinas de dança e
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trabalhando o esporte, como possibilidade de mudanças sociais, além do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo.
O SCFV é uma oportunidade para as crianças e adolescentes, brincar,
se divertir e aprender, e em minha opinião todas as crianças deveria
ter, porque muitas vezes tem crianças que os pais não deixam
participar, outras preferem as ruas. Eu acho que a casa da assistência
social é boa porque tira as crianças das ruas, dos roubos, tráficos e
violência, pois as crianças não devem trabalhar e sim brincar, divertirse e se dedicar aos estudos. (Adolescente, Douglas Onofre da Silva15 anos diário de campo 24/05/2016)

Entendemos a educação como um processo imprescindível na formação
humana, através da inclusão social em práticas educativas, os indivíduos
desenvolvem autonomia, disciplina, bem como uma consciência crítica frente à
realidade em que vive, e assim podendo participar ativamente na contribuição de uma
sociedade mais igualitária. Bem como, meio principal para a inclusão social. E é
situado neste processo que surgem a importância de crianças e adolescentes
participam dessas práticas sociais educativas.
Quadro 1 - Entrevista com os sujeitos da pesquisa
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Fonte: A autora (2016)

Práticas educativas no âmbito social; configuram-se importantíssima na vida
das crianças e adolescente, as famílias e comunidades.
As oficinas do SCVF é um afazer, é arte um exercício físico e mental,
afasta ela das tecnologias, que é uma má influência para a idade dela,
além disso ela quer ser bailarina, é uma forma de gastar energia, pois
crianças tem muita energia, ficando calma depois das aulas. (Mãe,
Maria Daniele sobral, diário de campo).

Na formação do indivíduo, diferentes fatores interferem, sendo a sociedade
um lugar de relações de interações, de aprendizado. Assim a criança como membro
ativo tonasse um ser político e social, que se desenvolve entre os pares, conhecendo
os valores, e suas culturas. Segundo Paulo Freire defendia “não há educação fora das
sociedades e não há homem no vazio.”
A educação como uma forma de cultura, traz a necessidade de ser
transmitida, pois a cultura não é inata e nem biológica, precisa ser repassada, e sendo
também um bem, e o serviços de SVFC, se desenvolve nesse sentido oferecendo
conhecimento em forma de cultura e arte. Assim como Boudieu defende é um capital
cultural.
A partir das observações nas oficinas de música, foi possível ver que o
desenvolvimento musical, sendo a música uma área do conhecimento e bem cultural,
capaz de promover o desenvolvimento cognitivo e social, da crianças e adolescentes
que participam das oficinas
O SCFV do CRAS, em suas oficinas faz um papel social de grande
importância para as crianças e adolescente, seja no esporte como em outras
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atividades. Sendo esses serviços aberto para toda população, não apenas quem está
em situação de vulnerabilidade social, mas todos sem exclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando a pergunta inicial que deu origem em nosso exercício de pesquisa,
que foi: Quais as principais atividades educativas desenvolvidas pelo CRAS voltada
para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido
temos a dizer que segundo os nossos objetivos específicos.
Identificar as principais práticas educativas desenvolvidas para crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social.
São as oficinas: Balé, Jazz, Violão, Violino e Futsal. Essas atividades,
potencializa esses sujeitos a autonomia, a identidade, sendo trabalhando a sua
subjetividade, responsabilidade, disciplina, através do esporte, da arte corporal
(dançar), e a música. Ou seja, cultura.
Logo, foi observado no SCFV que cantar, dançar, brincar, ouvir, expressar-se,
conviver e recriar, são estratégias de superação da vulnerabilidade e do risco. A
música, a dançar, é instrumento catalizador de vivências, afetividades, brincadeiras e
da expressão corporal. Ela também ajuda a demonstrar o companheirismo e os
aspectos da vida pessoal e inter-relacional das crianças envolvidas no processo
socioeducativo. Cantar e dançar são expressões corporais que aproximam pessoas
no propósito da integração e no desenvolvimento de habilidades musicais e sociais.
Assim, além de ensinar aspectos musicais e modos de produção sonora, aprender
música no SCFV é vinculado ao objetivo do serviço: fortalecer vínculos através da
convivência.
Descrever as principais condições em que vivem as crianças em
vulnerabilidade social.
As crianças que participam dos SVFC, é de uma realidade de carência
financeira pois na maioria das famílias sobrevive do Benefício do Bolsa Família, e/ou
BPC. Sendo a maioria localizada em bairro que tem uma vulnerabilidade social maior,
em um contexto de desemprego e precarização das políticas públicas.
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C) Caracterizar o CRAS;
O CRAS pesquisado, atua como a principal porta de entrada do Sistema Único
de Assistência Social (Suas), oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas
de vulnerabilidade e risco social.
O CRAS tinha sua localização em uma área de maior vulnerabilidade social,
porém por falta de pagamento do aluguel (falta de repasse das verbas do governo
federal), tiveram que sair do prédio, estando agora localizado provisoriamente no
prédio da secretária de desenvolvimento social, tendo sua localização na secretaria
de desenvolvimento social, central da cidade.
Os serviços ofertados (oficinas) têm um papel social importante na
comunidade, possibilitando uma realidade de aprendizado e lazer para essas crianças
e adolescentes, porém foi possível ver que os serviços que deveria ser articulado com
esses, não funciona, os funcionários (agentes sociais) estão só cumprindo o horário,
o que deveria ser desenvolvido em articulação para as famílias e comunidades não
são efetivadas. Visto que a instituição está passada por momento por dificuldades
financeiras, de precarização, segundo informações não está recebendo as verbas
para seu funcionamento, visto que várias outras oficinas que antes eram ofertadas
deixaram de ser ofertadas.
Dessa maneira compreendemos que o projeto contribuir para a inclusão social,
emancipação e ampliação das perceptivas de um futuro melhor para crianças e
adolescentes que participada das atividades do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo, de forma a fortalecer também a rede, na oferta e acesso
das políticas públicas.
Considerando o método do caso alargado, podemos ainda afirmar que
experiência que tivemos tem a possibilidade de nós nortear como profissionais e
futuros profissionais, sendo essa atividade riquíssima em aprendizado e reflexão.
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RESUMO
O texto traz o resultado de um estudo de investigação científica realizado a partir da
parceria entre FUNPAPA e Centro Universitário FIBRA. Assim, trata-se de uma
pesquisa de natureza exploratória baseada na realidade de um dos serviços
executados pela Política de Assistência Social, o PAIF, em um CRAS de uma ilha de
um dos distritos administrativos de Belém/Pará: a ilha de Mosqueiro. O objetivo deste
artigo é apresentar a realidade do CRAS/PAIF por meio das demandas, atendimentos
e encaminhamentos realizados neste equipamento público, no sentido de evidenciar
a atuação da equipe técnica deste serviço. Como metodologia utilizou-se a pesquisa
bibliográfica – com debate teórico sobre as legislações pertinentes à Política de
Assistência Social e autores que fundamentam esta área de atuação profissional–; e
pesquisa documental a fim de obter informações/dados – momento em que foi
realizada a pesquisa de campo – para análise final. A pesquisa documental foi
realizada a partir das fichas de produção e fichas de atendimento simplificado das
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famílias que buscaram o PAIF. Em virtude da pandemia de Covid-19 houve algumas
mudanças nas demandas e atendimentos no CRAS Mosqueiro. Entretanto, o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), apesar da oscilação no “pico” da
pandemia, ainda assim, continuou sendo o mais recorrente no ano de 2020.
Palavras-chave: PAIF. CRAS. Mosqueiro.
ABSTRACT
The text brings the result of a scientific investigation study carried out from the
partnership between FUNPAPA and Centro Universitário FIBRA. Thus, it is an
exploratory research based on the reality of one of the services performed by the Social
Assistance Policy, the PAIF, in a CRAS on an island in one of the administrative
districts of Belém/Pará: the island of Mosqueiro. The objective of this article is to
present the reality of CRAS/PAIF through the demands, assistance and referrals made
in this public facility, in order to highlight the performance of the technical team of this
service. As a methodology, bibliographic research was used – with theoretical debate
on the legislation relevant to the Social Assistance Policy and authors that support this
area of professional activity–; and documental research in order to obtain
information/data – when the field research was carried out – for final analysis. The
documentary research was carried out from the production sheets and simplified
service sheets of the families that sought the PAIF. Due to the Covid-19 pandemic,
there were some changes in the demands and calls at CRAS Mosqueiro. However,
the Continuous Cash Benefit (BPC), despite the fluctuation at the “peak” of the
pandemic, still remained the most recurrent in 2020.
Keywords: PAIF. CRAS. Mosqueiro.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado de um projeto aprovado pela Coordenadoria de
Investigação Científica de um Centro Universitário do Estado do Pará e executado no
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Mosqueiro, visando evidenciar o
retrato do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no que
concerne às demandas, atendimentos e encaminhamentos ao longo do ano de 2020.
O projeto surgiu a partir da constatação de um contexto social adverso em um ano
considerado atípico em virtude da contaminação da população mundial pela Covid195. Esta realidade exige do Serviço Social um olhar mais atento às expressões da
questão social identificadas principalmente na classe trabalhadora, em particular,

5

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, e este, é um
betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de
causa desconhecida. É potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global, segundo o
Ministério da Saúde, é importante destacar que a Covid-19 se espalhou pelo mundo todo após sua descoberta
na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, no mês de dezembro de 2019. Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus. Acesso em: 21 jun. 2021.
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àquela parcela formada por famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade
e risco social, e que, portanto, buscam a Proteção Social Básica (PSB) da Política de
Assistência Social a fim de acessar e/ou se informar sobre seus direitos.
É importante destacar que na PNAS/2004, a caracterização do conceito de
vulnerabilidade encontra-se voltada para: famílias e indivíduos em situação de
desemprego e precarização da vida, violência, fragilização dos vínculos sociais e
familiares, exclusão social, identidades estigmatizadas, desvantagem por deficiência,
exclusão pela pobreza, dependência química, perdas ou danos e fragilização da
identidade familiar. Já o risco social, aparece no documento sendo definido por
situações sociais que afligem: famílias, indivíduos, população em situação de rua,
quilombolas e adolescentes em conflito com a lei, que estejam sobre situações de
danos pessoais e/ou sociais, desemprego, precarização da vida, fragilização de
vínculos sociais e familiares, exclusão, dependência química, maus tratos e/ou
abandono. Corroborando com o exposto acima, autores como Beck (2011) e Castel
(2009), assim entendem: que enquanto a situação de vulnerabilidade social define o
segmento populacional afetado pela questão social – esta, produzida pelo sistema
capitalista – os riscos são caracterizados pelos fenômenos, eventos e perigos que
afligem a sociedade.
Nesse contexto o Serviço Social, por meio de pesquisa vem produzindo
conhecimento de grande relevância para as diversas políticas sociais, dentre elas a
de Assistência Social. E com esta pesquisa novos conhecimentos são apresentados
aqui a partir do PAIF, serviço socioassistencial da PSB no qual o profissional
assistente social está inserido. Assim, o lócus desta pesquisa foi o CRAS localizado
na Ilha de Mosqueiro, a qual é distante 70 km do centro da capital Belém, na costa
oriental do rio Pará, no braço sul do rio Amazonas, em frente à baia do Guajará6.
Portanto, é de extrema importância para o Serviço Social discutir essa temática e tal
debate tende a contribuir para dar visibilidade ao PAIF, serviço desenvolvido pelo
referido equipamento público.
Com base nisso, busca-se dar um retorno tanto à sociedade quanto ao próprio
poder público municipal no campo da Política de Assistência Social, ou seja, à
Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA) para que este órgão, o qual implementa tal

6

Informação disponível em: <http://www.belem.pa.gov.br/ver-belem/detalhe.php?p=233&i=1> Acesso em 07
maio 2021.
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política, passe a conhecer, de fato, o retrato do trabalho desenvolvido pela equipe
técnica do PAIF na ilha de Mosqueiro, evidenciado pelas demandas, atendimentos e
encaminhamentos, conforme sinalizados anteriormente.
Para tanto, o presente texto visa evidenciar o resultado do projeto efetivado e
que teve por objetivo identificar as demandas que chegam ao PAIF do CRAS
Mosqueiro, compreender os atendimentos realizados bem como apresentar os
principais encaminhamentos realizados pela referida equipe. Neste viés, o estudo
considerou a realidade vivenciada pelos usuários/famílias da Ilha de Mosqueiro os
quais procuraram os serviços da PSB da assistência social da Prefeitura Municipal de
Belém (PMB), no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.
Para se alcançar o resultado do estudo inicialmente foi realizada além da
pesquisa bibliográfica, também a pesquisa de campo por meio da coleta de
informações disponibilizadas nos instrumentais do PAIF. Esta coleta ocorreu a partir
da pesquisa documental que segundo Gil (2002; 2008) vale-se de materiais que ainda
não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados conforme os
objetivos da pesquisa. Em virtude da pandemia, não foi possível realizar de maneira
mais minuciosa, por parte de todos os autores deste artigo, a fase da pesquisa de
campo no CRAS Mosqueiro em relação ao acompanhamento diário dos atendimentos
a fim de observar a dinâmica de atendimento da equipe técnica do PAIF para assim
qualificar melhor tal pesquisa. Assim, concentrou-se a análise – quanti-qualitativa –
principalmente a partir das fichas de produção/atendimento do PAIF no que concerne
às demandas. Já em relação aos atendimentos realizados se deteve a análise mais
qualitativa, visto que estes se coadunam, de certa forma, em termos quantitativos,
com as demandas. Quanto aos encaminhamentos não se apresentou o quantitativo
também, apenas os principais operacionalizados no período em questão.

2 DAS DEMANDAS AOS ENCAMINHAMENTOS NO CRAS MOSQUEIRO, NO ANO
DE 2020: Assistência Social como serviço essencial em tempos de pandemia

A Assistência Social ganhou nova institucionalidade com a Carta Magna de
1988, visto que se pauta pelo paradigma da cidadania ampliada e passa a funcionar
como política pública a qual concretiza direitos sociais básicos em especial aqueles
direitos de crianças, idosos, PcD, famílias e pessoas social e economicamente
vulneráveis.
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Para tanto, a Assistência Social passa a ser política pública, dever do Estado e
direito dos cidadãos, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
a partir da década de 90 do século passado, mais precisamente no ano de 1993.
Configura-se, portanto, como um dos pilares da Seguridade Social juntamente com a
Política de Saúde e de Previdência Social. Esta nova concepção de assistência social
enquanto política pública busca romper com o caráter paternalista e assistencialista
muito presente antes da regulamentação da referida lei, ao estabelecer a
responsabilidade e dever do Estado em cumpri-la como tal, a qual, segundo Pereira
(2007), reforça a ideia de um Estado Social de Direito, deixando, portanto, de ser
omisso e absenteísta.
Pereira (2007) afirma ainda que a assistência social foi concebida pela Política
Nacional de Assistência Social/PNAS 2004 como política de proteção social e que
possui três princípios: a sobrevivência, a acolhida e o convívio ou vivência familiar.
Assim sendo, a segurança de sobrevivência relacionada a rendimento e autonomia
em que todos possam ter uma forma monetária para garantir a sobrevivência independentemente de limitações para o trabalho ou mesmo em situação de
desemprego - aqui se tem como exemplo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
valor monetário repassado à pessoa idosa ou à Pessoa com Deficiência (PcD) cujo
sustento não pode ser mantido por si ou por sua família.
A segurança da acolhida, uma das principais seguranças da política de
assistência social e que diz respeito à provisão de necessidades humanas
relacionadas à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em
sociedade, ou seja, acolhida a pessoas em situação de abandono, em situação de
violência familiar ou social, idosos ou PcD desprotegidas, drogadição, insegurança
habitacional etc.
Em relação à segurança de convívio, pode-se afirmar que esta segurança trata
de prover o convívio, a reestruturação e o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários por meio de ações socioeducativas, culturais e de convivência. Isto está
relacionado à perspectiva do direito ao convívio familiar e comunitário, considerando
a dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras.
Nesse contexto, a Proteção Social Básica (PSB) destina-se à população que
vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, isto é, a
ausência de renda, precário ou nenhum acesso aos serviços públicos além da
fragilização de vínculos afetivos de relações e de pertencimento social: discriminações
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etárias, étnicas, de gênero ou mesmo por deficiências. A PSB é executada pelos
CRAS, geralmente localizados em territórios onde os riscos de vulnerabilidade social
são homogêneos ou similares.
Na PSB existe o PAIF, realizado continuadamente, efetivado por uma equipe
técnica do CRAS, que acompanha famílias em risco de vulnerabilidade social,
prestando informação e orientação para estas famílias com referência territorializada,
valorizando a heterogeneidade e a particularidade de cada família, além da
diversidade de culturas no sentido de promover o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários. A equipe do CRAS também tende a se articular com a rede
de proteção social local em relação aos direitos de cidadania deste público alvo.
Nestes termos, de acordo com BRASIL (2014) pode-se afirmar que o PAIF possui três
características: fortalecer vínculos, prevenir riscos de vulnerabilidade social e
promover o acesso dessas famílias às políticas públicas7.
Diante desse contexto, a pesquisa demonstrou avanço no debate a respeito da
assistência social, em particular no que concerne a proteção social básica, pois
apresenta informações pertinentes às demandas, atendimentos e encaminhamentos
realizados no CRAS Mosqueiro, no ano de 2020. Assim, a pesquisa de abordagem
qualitativa desenvolvida coletou estas informações registradas pela equipe técnica do
PAIF nos instrumentais, também denominados de fichas de produção ou ficha de
atendimento.
A partir destas considerações e através do levantamento qualitativo, mesmo
que “restrito”, realizado no lócus da pesquisa, somado a análise das referidas fichas
do PAIF, do CRAS de Mosqueiro, foi possível fazer apontamentos no que concerne
aos tipos de demandas, atendimentos e encaminhamentos realizados pela equipe do
PAIF. No entanto, vale esclarecer que no que diz respeito aos encaminhamentos não
foi possível quantificá-los por se tratar de um número reduzido, dada a realidade
vivenciada no referido equipamento público por conta da Covid-19.

7

Sendo o PAIF parte do serviço da proteção social básica da Assistência Social e também uma das principais
portas de entrada para outras políticas públicas, o/a assistente social tem papel primordial neste serviço, uma
vez que por meio da escuta qualificada, utiliza diversos instrumentais para identificar as demandas,
especificidades e características dos usuários para melhor encaminhá-los a rede de serviço ou mesmo orientálos sobre seus direitos sociais, por exemplo. Assim, para atuar no CRAS o/a assistente social precisa ser um
profissional disposto a se reinventar, com uma base teórico-metodológica e técnico-operativa fortalecida de
modo que domine a capacidade de mediação assim como a utilização de instrumentais técnico-operativos no
seu fazer profissional no que concerne no acompanhamento das famílias atendidas neste equipamento público.
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2.1 Demandas em tempos de pandemia no PAIF do CRAS Mosqueiro

Ao longo da pesquisa foi possível identificar as diferentes demandas que se
apresentaram para o PAIF do CRAS Mosqueiro, bem como identificar as principais
demandas e o quantitativo de atendimentos realizados para cada uma delas. É
importante frisar que estas demandas referentes às necessidades sociais da
população que foram em busca dos serviços de proteção social, não se restringiram
apenas àqueles direcionados aos programas de transferência de renda, muito
presente no “imaginário popular”. Vale destacar que a Assistência Social é uma
política pública que faz parte do tripé da Seguridade Social. E o CRAS é o órgão
utilizado como uma das ferramentas para apoiar as famílias na busca de superação
das vulnerabilidades sociais, enquanto equipamento público estatal no âmbito da
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social/SUAS (2009),
segundo o Caderno de Orientações Técnicas CRAS, do Ministério do
Desenvolvimento Social/MDS (BRASIL, 2019), hoje denominado Ministério da
Cidadania.
Quadro 01: Identificação e Quantitativo de demandas que chegaram ao CRAS- 2020
Apresentação das demandas / necessidades sociais identificadas na pesquisa
Benef. Prest. Continuada/BPC

491

Educação Especial

2

Sit. Emerg. Por Enchente

1

Documentação Pessoal

185

Jovem em Conflito c/Lei

2

Compra de Medicação

1

Cursos ACESSUAS/SCFV

97

Insc.Centro Incl.Prod./CIP

2

Inf. Tarifa Soc. De Energia

1

CADÚnico (atual./inclusão)

92

Auxílio Pesca

2

Cancelamento de Auxílio

1

Apoio Alimentar

69

Violência Doméstica

2

Informação sobre DPVAT

1

Programa Bolsa Família

46

Auxílio Funeral

2

Transporte p/ Marajó

1

Auxílio Emergencial

40

Inf. s/ a Lei Aldir Blanc

2

Informação sobre IPTU

1

Aposentadoria

26

Orientação s/Curatela

2

Informações s/ T. Sociais

1

S/ Demanda/Encaminhamento

23

Questão de Saúde

2

Guarda indevida Bisnetos

1

Atendimento Psicossocial

22

ID Jovem

2

Orient. s/ Renda Pará

1

Conflito Familiar

19

Orient. Divórcio

1

Criança não quer nome Pai

1

Acompanhamento/PAIF

16

Orient. p/Inclusão APAE

1

Negligência contra Criança

1

Auxílio Doença

16

Inf. s/ a Casa do Idoso

1

Violência Sexual (Criança)

1

Orientações/Informações Div.

14

Solicitação Pensão p/ Morte

1

Incl. Paternidade Certidão

1

Kit Higiene

13

Dependência Química

1

Possível Neglig. c/ Idoso

1

Visita Domiciliar

12

Cart. Interestadual/PcD

1

Baixa Benef. de Óbito

1

Demandas não identificadas

11

Orient. s/Divisão de Bens

1

Pensão por Morte

1

Cheque Moradia

8

Pessoa em Sit. De Rua

1

Casa em Sit. Desabamento

1

Kit Enxoval

7

Carteira do Idoso

1

Guarda compartilhada

1

Saúde Mental

5

Situação de Ansiedade

1

Construção de Imóvel

1
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Auxílio Aluguel

4

Entrega de Material Escolar

1

Regulamentação/terreno

1

Cadeira de Rodas

3

Laudo da Defesa civil

1

Passagem Interest./ PcD

1

Auxílio Natalidade

3

Perda Móveis p/Alagamento

1

TOTAL

1.277

Objetivando salientar as demandas mais recorrentes em 2020, de janeiro a
dezembro, o quadro 02 apresenta numericamente o quantitativo trimestral, assim
como o percentual correspondente aos números de demandas/ano.

Quadro 02: Quantitativo trimestral de demandas que chegaram ao CRAS- 2020
DEMANDAS
BPC (Idoso e PcD)
Documentação Pessoal
Cursos ACESSUAS/SCFV (inclusão/orientação)

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL
126
54
122
189
491
99
12
33
41
185
95
0
0
2
97

TOTAL %
38,45%
14,49%
7,60%

CADÚnico (atualização/inclusão)

52

15

13

12

92

7,20%

Apoio Alimentar
Programa Bolsa Família
Auxílio Emergencial
Demais demandas de menor procura

11
27
0
82

41
7
17
39

6
6
17
55

11
6
6
81

69
46
40
257

5,40%
3,60%
3,13%
20,13%

492

185

252

348

Total

1277 100,00%

Pode-se observar que o BPC, o qual é destinado a idosos e PcD, conforme a
LOAS/1993, no ano de 2020, no CRAS Mosqueiro, foi a demanda mais recorrente. É
importante destacar que esta demanda chega seja pela própria pessoa interessada
no benefício ou para outrem. É possível, ainda, identificar que o quantitativo de
demanda relacionada ao BPC Idoso ficou à frente do BPC PcD, conforme pode ser
verificado no quadro 2.1.

Quadro 2.1: Quantitativo Mensal/Trimestral/Anual do BPC CRAS Mosqueiro 2020
DEMANDA
BPC IDOSO
BPC PcD
TOTAL
MENSAL
TOTAL TRIM

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
34 15
24
6
5
21 19 14 39 37
23
24
261

%
53,16%

19

18

16

5

9

8

7

24

19

35

39

31

230

46,84%

53

33

40

11

14

29

26

38

58

72

62

55

491

100,00%

126

54

122

189

491

Vale esclarecer que em particular nos meses de abril, maio e junho (período do
2º trimestre) houve uma redução considerável destas demandas relacionadas ao
BPC. Isto se deve ao grande aumento de casos de contaminação pelo coronavírus –
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avanço da Covid-19, no município de Belém, período este considerado o “pico“ da
pandemia.
Quadro 2.2: Quantitativo Mensal/Trimestral/Anual (Doc. Pessoal)
DEMANDA
Cart. de
Identidade/RG
Certidão de
Nascimento
Carteira Prof./
CTPS
Cad. de Pessoa
Física/CPF

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

%

9

26

24

1

0

2

7

6

8

6

11

9

109

58,92%

5

11

12

0

1

6

3

4

4

6

4

4

60

32,43%

1

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

5,95%

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1,08%

Título Eleitoral
Certidão de
Divórcio

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,54%

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1,08%

TOTAL MENSAL

16

43

40

3

1

8

11

10

12

12

15

14

185

TOTAL TRIM

99

12

33

41

100,00%

185

Com a pesquisa percebeu-se também que, conforme registra o quadro 2.2, no
primeiro trimestre do ano de 2020, ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro e março,
a segunda demanda que registrou maior procura foi informações/orientações sobre
regularização de documentação pessoal8.
Tendo como parâmetro a Política de Assistência Social pode-se afirmar que o
PAIF não se restringe ao que está disponibilizado nesta política, pois questões
relacionadas à documentação pessoal, por exemplo, não seriam uma demanda a este
serviço por existir órgãos específicos para este fim. Contudo, o PAIF, em particular o
CRAS Mosqueiro, em parceria com a Polícia Civil local recebe encaminhamentos da
equipe do PAIF para emissão gratuita de Registro Geral – RG. E no que diz respeito
à certidão de nascimento, principalmente 2ª via, o encaminhamento também é emitido
pela equipe para o fim de garantir o direito do cidadão, mas direcionado à Defensoria
Pública. Assim, para além das demandas que o CRAS recebe de forma espontânea,
também realiza encaminhamentos a outros serviços bem como a outras políticas
públicas setoriais, sejam elas no âmbito federal, estadual ou mesmo municipal.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), um dos
serviços ofertados pela proteção básica juntamente com o Programa de Promoção do

8

No caso particular de demandas relacionadas à documentação pessoal, os encaminhamentos são direcionados
para: Seccional Urbana, Defensoria Pública de Mosqueiro, Portal do Trabalhador, Secretaria da Fazenda e
Cartório Eleitoral.
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Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/Trabalho foi outra demanda que se
destacou no CRAS Mosqueiro em 2020.
A demanda referente ao SCFV diz respeito à procura por cursos, oficinas e
atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, organizadas de
acordo com a idade dos usuários. Este serviço é realizado em grupo visando o
fortalecimento das relações familiares e comunitárias e a promoção da integração e
da troca de experiências entre os participantes para valorizar o sentido de vida coletiva
(BRASIL, 2014). Já o ACESSUAS/Trabalho objetiva promover a autonomia dos
usuários por meio do acesso a serviços e a inclusão no mundo do trabalho dando
ênfase ao protagonismo destes usuários, considerando suas capacidades e
potencialidades. (BRASIL, 2017).
É importante esclarecer que embora essas demandas relacionadas ao SCFV e
ACESSUAS/Trabalho tenham sido destaque no ao de 2020 no CRAS Mosqueiro, em
virtude da necessidade de reunir pessoas, o contexto de pandemia que se apresentou
a partir do final do primeiro trimestre impossibilitou a realização destes serviços. No
entanto, para dar continuidade ao serviço, parte das atividades realizadas em especial
pelo SCFV, foram realizadas via aplicativo de mensagens instantâneas. No horário
agendado os usuários acessavam o aplicativo para, por exemplo, realizarem
atividades lúdicas de seu espaço doméstico/familiar/residencial sob orientação e
“supervisão” do educador social.
Cabe registrar que, no decorrer da pesquisa foi identificada a necessidade de
se apresentar um comparativo das demandas registradas (quadro 03), a fim de se
buscar compreender como elas se comportaram diante do novo cenário de pandemia,
causado pela covid-19, por conta do decreto do lockdown que exigiu mudanças de
comportamento das pessoas no atual contexto.
Quadro 03: Comparativo trimestral de demandas que chegaram ao CRAS Mosqueiro-2020
1ª TRIMESTRE

2ª TRIMESTRE

1ª

Benef.Prest.Cont./BPC (Idoso e PcD)

126

1ª

Benef.Prest.Cont./BPC (Idoso e PcD)

54

2ª

Documentação Pessoal

99

2ª

Apoio Alimentar

41

3ª

Cursos ACESSUAS/SCFV (incl./orient.)

95

3ª

Auxílio Emergencial

17

4ª

CADÚnico (atualização/inclusão)

52

4ª

CADÚnico (atualização/inclusão)

15

5ª

Programa Bolsa Família

27

5ª

Documentação Pessoal

12

6ª

Apoio Alimentar

11

6ª

Programa Bolsa Família

7

7ª

S/Reg. demandas/encaminhamentos

11

7ª Conflito Familiar
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3ª TRIMESTRE

4ª TRIMESTRE

1ª

Benef.Prest.Cont./BPC (Idoso e PcD)

122

1ª

Benef.Prest.Cont./BPC (Idoso e PcD)

189

2ª

Documentação Pessoal

33

2ª

Documentação Pessoal

41

3ª

Auxílio Emergencial

17

3ª

CADÚnico (atualização/inclusão)

12

4ª

CADÚnico (atualização/inclusão)

13

4ª

Apoio alimentar

11

5ª

kit Higiene

9

5ª

Aposentadoria

11

6ª

Auxílio Doença

8

6ª

Atendimento Psicossocial

11

7ª

S/Reg. demandas/encaminhamentos/
Acompanhamentos PAIF.

8

7ª

Apoio alimentar/ PBF / Aposentadoria

6

Ao observar o quadro 03, o 2º trimestre apresenta uma queda nas demandas
que chegaram ao CRAS Mosqueiro, no entanto, apesar do contexto de pandemia,
ainda assim o BPC foi a única demanda que se manteve estável em todos os outros
trimestres, situando-se sempre no topo, enquanto as demais oscilaram, ou seja, houve
variações consideráveis. Observa-se também que no 2º trimestre a busca por apoio
alimentar9 e auxílio emergencial foram as demandas, respectivamente, mais
recorrentes após o BPC. Isto ocorreu em virtude da forte “onda” da Covid-19 e por
conta disto houve a necessidade de impor medidas mais restritas, a fim de conter o
avanço do vírus compelindo a população, de um modo geral, a um isolamento social.
Vale destacar que, como aponta o quadro 04, conforme os registros no
instrumental denominado de ficha de produção e atendimento simplificado das 1.277
demandas recebidas: 1.048 se apresentaram como demanda espontânea; 59
demandas como busca ativa, ou seja, via ligação telefônica ou mensagens
instantâneas de aplicativos de mensagens – via internet; 57 demandas oriundas de
outras políticas públicas e/ou outros serviços, via encaminhamentos.
É necessário esclarecer que há uma disparidade em relação ao quantitativo de
1.277 demandas e de 1.164 atendimentos, embora correlacionadas, pois os
usuários/famílias ao buscar por um determinado serviço no CRAS, durante o
atendimento a equipe técnica do PAIF frequentemente, observa outras demandas
decorrentes daquela demanda inicial. Isto quer dizer que: o usuário chega na unidade
em busca informações para solicitar o BPC, porém, na ocasião do atendimento

9

Comumente conhecido como “cesta básica” o apoio alimentar trata-se de um benefício eventual o qual é
assegurado pelo art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. Integra organicamente as garantias do SUAS. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11355725/artigo-22-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993.
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realizado pela equipe técnica do PAIF fora identificada outra demanda como apoio
alimentar, por exemplo. Ou seja: o usuário foi em busca de atendimento apresentando
uma demanda inicial (solicitação BPC) entretanto ao longo do atendimento apresentou
outras demandas. Daí a quantidade maior de demandas ser maior que a quantidade
de atendimentos.

2.2 Atendimentos e encaminhamentos realizados no PAIF do CRAS Mosqueiro:
a realidade em tempos de pandemia

Ao dar continuidade a análise qualitativa da pesquisa e a partir do que foi
tratado anteriormente o levantamento, mesmo que “restrito”, realizado no lócus da
pesquisa, ou seja, no CRAS de Mosqueiro, somado aos dados das fichas de
atendimento do PAIF foi possível apresentar diversos apontamentos em relação aos
tipos de atendimentos operacionalizados pela equipe técnica do PAIF, em particular à
diversidade das demandas que surgiram conforme já foi apresentado. É importante
destacar que os atendimentos realizados estão diretamente relacionados às
demandas, sejam elas espontâneas, busca ativa ou mesmo via encaminhamentos.
Assim, foram realizados 1.164 atendimentos no CRAS Mosqueiro ao longo do ano de
2020, conforme sinalizado anteriormente.
Nesse sentido, no ano de 2020, no CRAS Mosqueiro, o atendimento sobre o
BPC foi o mais recorrente – tanto para pessoa idosa quanto para PcD. Este
atendimento leva em consideração a orientação inicial a respeito das informações
sobre o benefício – os critérios para concessão e os trâmites – em seguida perpassa
pela solicitação/requerimento do benefício junto ao site do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) – que inclusive a equipe técnica faz todo o procedimento: cria a
senha de acesso, preenche as informações necessárias e anexa documentos (em pdf
ou em imagem) conforme solicitado – bem como acompanhamento de todo o
processo até a contemplação do benefício. Isto se deve ao fato do munícipe/família,
que chega ao CRAS, não ter acesso à internet sendo “obrigado”, portanto, a ficar à
mercê de seu direito enquanto cidadão. Assim, a pesquisa de campo possibilitou
conhecer a dinâmica de atendimento pela equipe técnica do PAIF do CRAS
Mosqueiro.
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Com o estudo foi possível observar que apesar da rotatividade de atendimentos
realizados, a partir da ficha de atendimento do PAIF, o BPC se manteve como
demanda afixada durante os quatros trimestres de 2020. O atendimento referente ao
Auxílio Emergencial foi relevante no 2º trimestre de 2020. Isto porque em virtude da
crise sanitária que se instalou no mundo os governos precisaram pensar estratégias
para conter o avanço do coronavírus e dar uma resposta à população que se
encontrava em situação de vulnerabilidade social e econômica.
No caso do Governo Federal a estratégia utilizada para garantir renda a estas
famílias afetadas financeiramente pela referida pandemia de Covid-19 foi o Auxílio
Emergencial10, instituída pela Lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020 que altera a Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993 que dispõe sobre parâmetros adicionais de
caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade BPC e
estabeleceu medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 201911.
Quanto a este benefício, ou seja, o auxílio emergencial, o atendimento realizado pela
equipe técnica está relacionado a informar ao usuário/família seu direito além de
orientar sobre os procedimentos necessários para acessá-lo.
Nessa perspectiva Brasil (2004) afirma que a PNAS tem como princípios
democráticos: a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; e Igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais.
Vale lembrar que é preciso considerar que o ano 2020 foi um ano atípico e por
isto novas demandas surgiram no âmbito da política de Assistência Social em virtude
do contexto pandêmico. O que, de certa forma, influenciou na atuação da equipe
técnica do PAIF do CRAS Mosqueiro assim como refletiu nos tipos de atendimentos
operacionalizados por esta equipe.

10

Importa esclarecer que esta lei foi sancionada após muita mobilização e “pressão” de alguns parlamentares
contrários à atual ideologia adotada pelo de governo federal e, por isto, demonstraram interesse em dar uma
“resposta” a situação de calamidade pública em que o país se encontrava.
11
O Art. 2º da referida lei afirma durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será
concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra
cumulativamente alguns requisitos. É importante ressaltar que ao longo do ano de 2020 e 2021 houve alterações
nesta lei no que concerne aos requisitos e valores a serem destinados às pessoas/famílias que se encontravam
em situação de vulnerabilidade social e econômica decorrente da Covid-19.
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Diante desse contexto, foi necessário mais ainda lembrar que tanto a proteção
básica e quanto a proteção especial, devem ser organizadas de forma a garantir aos
seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa,
visto que o usuário da política de assistência social, conforme a PNAS tem direito “ao
atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de procedimentos vexatórios e
coercitivos. São direitos socioassistenciais a serem assegurados na operação do
SUAS a seus usuários” (BRASIL, 2004, p.40).
A propósito a equipe técnica precisou buscar informações em tempo “recorde”
em virtude das mudanças que a situação de emergência sanitária dispunha e por isto,
teve que se “reinventar” e utilizar estratégias de atendimentos, pois além da dinâmica
própria da conjuntura em que o pais se encontrava, a Assistência social é considerada
serviço essencial.
Portanto, os 1.164 atendimentos realizados no CRAS Mosqueiro ao longo do
“atípico” ano de 2020 surpreendem, visto que é possível considerá-los como um
indicativo de que a população, de certa forma, tem conhecimento – ou passou a saber
– da existência de um equipamento público, em seu território, o qual pode ofertar
serviços no âmbito da política de assistência social, podendo ser acessados
diretamente por qualquer pessoa que precisar destes serviços.
Quadro 04 – Registro de Acesso Mensal / Trimestral CRAS MOSQUEIRO 2020
FORMAS DE ACESSO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Procura Espontâneas

143 112 145

Ago Set Out Nov Dez

32

34

55

50

68

101 119

Total

% Total

92

97

1.048

90,03%

Feito Busca Ativa

0

0

0

17

20

4

0

0

7

1

1

9

59

5,07%

Outros acessos

16

4

11

1

0

3

0

6

2

1

7

6

57

4,90%

Total mensal

159 116 156

50

54

62

50

1.164

100%

1.164

100%

Total trimestral

431

166

74

110 121 100 112

234

333

Dando continuidade aos dados da pesquisa, ao longo do ano de 2020, foi
possível identificar além dos encaminhamentos supramencionados, foram emitidos
também, encaminhamentos para outros órgãos, dentre eles: Ministério Público;
Secretaria de Finanças (SEFIN); Corpo de Bombeiros; Companhia de Habitação do
Estado do Pará (COHAB); Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Centro de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); Justiça Federal; instituições
financeiras bancárias, como Caixa Econômica Federal (CEF); Centro de Atenção
Psicossocial (CAPs), Unidades Municipais de Saúde (UMS).
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Diante disso, fica evidente a partir dos encaminhamentos emitidos pela equipe
do PAIF do CRAS Mosqueiro, a efetiva realização do trabalho em rede de serviços
considerando as diversas políticas públicas a fim de que estas pudessem dar
respostas à população em situação de vulnerabilidade e risco social do referido
território.

3 CONCLUSÃO

Nesse estudo conhecer as demandas, os atendimentos e encaminhamentos
do PAIF, do CRAS Mosqueiro, foi um grande desafio dada a realidade vivenciada ao
longo de 2020 em virtude da crise sanitária que se instalou em nível mundial.
Entretanto, foi possível identificar e listar as demandas, apontar os encaminhamentos
e apresentar como ocorrem os atendimentos no referido equipamento público apesar
das dificuldades enfrentadas, conforme apresentado ao longo do texto.
Nessa perspectiva, constatou-se na pesquisa aqui desenvolvida que as
demandas do PAIF, no CRAS Mosqueiro, chegam de diferentes formas, com variados
níveis e graus de complexidade. Isto exige da equipe atendimentos também com
maior “rigor” técnico, tanto da equipe de psicologia quanto da equipe de Serviço
Social, as quais constituem o PAIF. Dessa forma, os/as assistentes sociais que
compõem esta equipe técnica não se eximiram em momento algum de seu
compromisso com a população usuária dos serviços, pois estes profissionais têm
como objeto de seu fazer “trabalham com a questão social nas suas mais variadas
expressões quotidianas” (IAMAMOTO, 2012, p.28).
Diante disso, o profissional de Serviço Social atuou como profissional de “linha
de frente” no combate ao coronavírus, no ano de 2020, tanto na política de saúde
quanto na política de assistência social, por ser serviço essencial conforme instituído
pelo governo federal e seu Código de ética profissional quando afirma que é dever
do/a assistente social “participar de programas de socorro à população em situação
de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades”
(BRASIL, 2012, p. 27).
Assim, nos espaços sócio-ocupacionais de atendimentos socioassistenciais,
como os CRAS, os/as assistentes sociais atendem àqueles que buscam na PSB
maneiras para sua sobrevivência. Portanto, a pesquisa trouxe uma reflexão a respeito
do processo do trabalho da equipe técnica, em particular do/a assistente social junto
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às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, principalmente
no ano passado, em que vivenciaram um cenário conturbado provocado pela
pandemia da Covid-19.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social/MDS. Disponível em:
<http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/marco/cras-apoiam-familias-asuperar-a-vulnerabilidade-social/view> Acessado em: 06 Jun 2021.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Sistema Único
de Assistência Social Proteção Social Básica. 2009. Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orienta
coes_Cras.pdf> Acesso em 16 abr 2021.
______. Código de ética do/a assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação
da profissão. - 10ª. ed. rev. e atual. Brasília: Conselho Federal de Serviço Social,
2012. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf.
Acesso em: 26 jun 2021.
_______Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Reimpressão em
2014. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/
assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf> Acesso em: 20 jan. 2021.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cadernos de
Orientações do PAIF. 2012. Disponível em:
<https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistência_
social/Cadernos/Orientacoes_PAIF_2.pdf> Último Acesso em: 12 mar 2021.
______ Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. ACESSUAS trabalho:
orientações técnicas. Programa Nacional de Promoção do Acesso do Mundo do
Trabalho. -- Brasília, DF: MDSA, Secretaria Nacional de Assistência Social, 2017.
Disponível em :
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Cadern
o_Orientacoes_ACESSUAS_fev17.pdf. Acesso em: 24 jun 2021.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria
Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Brasília.
Novembro de 2004.
______. Ministério da Saúde. O que é a Covid-19. Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus. Acesso em 21 jun
2021.
______. Lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Disponível em:
in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958. Acesso em:
28 jun 2021.
92

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

______. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. Disponível
em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11355725/artigo-22-da-lei-n-8742-de-07-dedezembro-de-1993. Acesso em: 20 out. 2021.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo:
Editora 34, 2011.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário.
Petrópolis: Vozes, 2009.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa, 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
______. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e
formação profissional. 23ª ed. São Paulo, Cortez, 2012.
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. Transformação histórica da assistência
social. In: A assistência social prevista na Constituição de 1988 e operacionalizada
pela PNAS e pelo SUAS. Ser Social. Brasília: 2007. Disponível em:
http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/251/1624 . Acesso em: 10
de Out. de 2020.
Ver Belém, Pará, Brasil: Mosqueiro. Disponível em:
<http://www.belem.pa.gov.br/ver-belem/detalhe.php?p=233&i=1> Acesso em 07
maio 2021.

93

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

Capítulo 6

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL:
UMA ANÁLISE DO ÍNDICE DE
PARTICIPAÇÃO NO SUAS (IPSUAS)
Douglas Marques

94

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO
SUL: UMA ANÁLISE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NO SUAS (IPSUAS)12

Douglas Marques
Doutor em Diversidade cultural e inclusão social. Professor do curso de Serviço
Social da Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail:
douglas.sersocial@gmail.com.

Resumo
O presente artigo aborda o aspecto da participação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), no Rio Grande do Sul, em especial nas cidades de Caxias do Sul e de
Novo Hamburgo. Pretendemos demonstrar, comparativamente, a qualidade da
participação nas políticas públicas através do enfoque quantiqualitativo (CRESWELL,
2010), baseado em pesquisa de opinião pública, tipo Survey, realizada nas cidades
em tela, totalizando 382 questionários aplicados diretamente aos usuários do SUAS.
Nossa pesquisa demonstrou que, embora o SUAS da cidade de Caxias do Sul aponte
para uma melhor qualidade na participação, em relação ao SUAS da cidade de Novo
Hamburgo, sugerimos que em ambas as cidades persistem as condições históricas
brasileiras de pouca participação nas políticas públicas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Participação. Sistema Único de Assistência
Social. Rio Grande do Sul.
Abstract
The present study is related to the participation aspects of the System of Social
Assistance, in Rio Grande do Sul state, especially in the Caxias do Sul and Novo
Hamburgo Cities. In this way, we intend to demonstrate comparatively the quality of
participation in the public policy, through the quantitative and qualitative approach
(CRESWELL, 2010) based on survey research and 382 questionnaires were directly
applied to Unified System of Social Assistance’ users. Our research has shown that,
while the Caxias do Sul’ SUAS points to a better quality of participation, compared to
the Novo Hamburgo’SUAS, we suggest that in both cities the Brazilian historical
conditions of little participation in public policies persist.
Keywords: Public policy. Participation. Unified System of Social Assistance. Rio
Grande do Sul.
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alienado, destruição da natureza e crise de hegemonia: consciência de classe e lutas sociais na superação da
barbárie. Universidade Federal do Maranhão. Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas. São Luís, 16 a
19 de novembro de 2021.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil é uma democracia? A essa pergunta, qualquer pessoa responderia
sem muito esforço, que sim! Afinal, saímos de uma ditadura militar, temos eleições
livres e há liberdade de expressão. Contudo, seria realmente democrático o país que
está entre os sete mais ricos com a pior distribuição de renda do mundo? E de fato,
há igualdade sexual e de cor? Podemos denominar de democrático um contexto de
uma inexpressiva participação da população nas políticas públicas? Diante mão,
poderíamos supor que o Brasil é e não é uma democracia. O recente relatório da
revista The Economist aponta para o declínio dos governos democráticos no mundo
nos últimos anos, considerando que apenas 5% da população vive em uma
“democracia plena”. Acompanhando esta tendência, o Brasil foi classificado no nível
mais baixo de “democracias com falhas”13.
Muito embora nas últimas décadas a sociedade brasileira tenha experimento
um crescimento significativo da descentralização de políticas públicas, persistem
ainda os dilemas para que essas políticas estejam de fato voltadas para o
aprofundamento da democracia e da participação da sociedade. Neste sentido, os
temas de participação e descentralização estão entre os maiores desafios postos as
políticas públicas pós-Constituinte, no Brasil (MICELLI, 1999). De uma maneira geral,
quando analisamos as políticas públicas na atualidade, constata-se um grande desafio
por parte dos governos, que precisam responder às demandas sociais, articulando
recursos escassos.
Num primeiro momento, olhando-se da perspectiva institucional (NORTH,
2007), esse esforço dependeria exclusivamente das leis, das instituições e dos
gestores públicos. Todavia, sob outro prisma, seríamos levados a observar que os
aspectos socioculturais de uma determinada região têm influência direta sobre as
instituições, no nosso caso, na qualidade da participação nas políticas públicas
(PUTNAM, 2000; BAQUERO, 2013). Particularmente nos interessa, por razões
geográficas e socioculturais, estudar as cidades de Novo Hamburgo e Caxias do Sul,

13

Em 2014 a pontuação do Brasil era de 7.38 para um máximo de 10. Em 2017, a pontuação caiu para 6.86,
ficando
perto
de
um
regime
considerado
híbrido.
Disponível
em:
http://economistbrazil.com.br/pt_br/Noticias.aspx?id=2. Acesso em 13 de mar. 2018.
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no Estado do Rio Grande do Sul, que sofreram, predominantemente, a influência da
imigração alemã e italiana a partir do século XIX, respectivamente.
Nesta direção, este trabalho busca analisar comparativamente a qualidade da
participação dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas cidades
de Caxias do Sul e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nessa perspectiva, a
nossa hipótese de trabalho sugere, a partir da compreensão de Couto et.al (2012) a
qual considera que dados as condições históricas brasileiras de não participação,
esse processo é lento e gradual, persistindo assim, um baixo nível de participação da
população nas políticas públicas. A metodologia baseia-se no enfoque quantiqualitativo ou misto (CRESWELL, 2010). O método misto, para Prates (2012) mostrase apropriado para conhecer e subsidiar políticas públicas que contemplavam
contingentes populacionais mais amplos, mostrando-se com vigor e qualidade
científica. Desta forma, além de pesquisa bibliográfica, a metodologia utiliza
resultados de pesquisa quantitativa, tipo Survey, a qual se constituem em uma
investigação que colhe dados de amostra representativa de uma população
específica, que são descritos e analiticamente explicados. Pretende-se que os
resultados sejam generalizáveis ao universo desta população, evitando-se realizar o
censo, ou seja, ouvir todos os indivíduos, o que é geralmente, impossível, por questão
de custo e de tempo (BABBIE, 2005). Desta forma, em 2016 foram realizadas duas
baterias de testes, onde, na cidade de Caxias do Sul dentro de um universo (N) de
30.500 usuários, a mostra (n) foi constituída de 211 questionários; Já na cidade de
Novo Hamburgo, tendo como universo (N) 24.690 usuários, obteve-se como amostra
(n) 171 questionários, totalizando 382, com erro amostral de 5% e coeficiente de
confiança de 95%14. Os questionários foram aplicados diretamente aos usuários do
SUAS, maiores de 18 anos e referenciados aos aparelhos públicos Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), levando em conta as normas aplicáveis a pesquisas em
Ciências Sociais e Humanas, segundo a res. 510/16, do Conselho Nacional de Saúde.
Somado a pesquisa Survey, nos propomos, de forma inédita no Brasil, a
construção do Índice de Participação no Suas (IP-SUAS), para o qual foram

14

Foi utilizado a metodologia de amostra probabilística e seu desdobramento foi constituído pela técnica de
amostra por grupos (ALMEIDA NETO, 2008). O cálculo amostral foi composto pela seguinte fórmula: n=Z2 p(1p)N/(N-!)e2+z2p(1-p) (n: amostra calculada , N: população, Z: váriável normal, p: real probabilidade do evento,
e: erro amostral) (BARBETTA, 2010).
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estabelecidas algumas afirmações com relação aos níveis de participação nas
instituições do SUAS15. Para a análise, foram assumidos alguns valores para cada
tipo de respostas. Para cada afirmação positiva, foi atribuído valor 2; para cada
afirmação negativa, valor 0; e, para cada possibilidade remota (“as vezes”, “pouco”),
o valor 1. O escore geral é dado pela média do percentual de respostas positivas e
remotas. Desta forma, a fim de mensurarmos o índice de participação no SUAS,
consideramos o seguinte critério: Baixo nível de participação no SUAS - 0 < IPSUAS
≤ 0,5; Médio nível de participação no SUAS - 0,5 < IPSUAS ≤ 0,8; Alto nível de
participação no SUAS - 0,8 < IPSUAS ≤ 1. Sendo a metodologia de construção do
Índice de Participação no SUAS inédita, assim, não havendo outra pesquisa ou
material publicado sobre o tema, nos apoiamos no critério de Khan e Silva (2002) para
a sua elaboração.
Assim, num primeiro momento, buscaremos apresentar nossa compreensão
sobre as políticas públicas, sugerindo a relevância da participação da sociedade como
elemento de sustentação da democracia, no contexto brasileiro; No segundo
momento, lançaremos a análise, comparativa, sobre a qualidade e o nível da
participação no SUAS, no Rio Grande do Sul.

2. O TEMA DA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Ao analisarmos o contexto brasileiro, os estudos sobre as políticas públicas têm
início no século XX, muito embora nos anos 1980 haja uma retomada das análises
sobre políticas de gestão dos governos, de políticas públicas e de políticas em geral.
Segundo Miceli (1999), a tradição de análise das políticas públicas, segue a escola
anglo-saxônica, mais especificamente a norte-americana, pelos pressupostos do

15

O Índice de Participação do Suas (IP-SUAS) foi construído de forma idêntica para as duas regiões a partir da
seleção de cinco questões relativas a participação, são elas: Quando o(a) senhor(a) participa de uma reunião de
bairro,costuma? (1) Falar muito (2) Falar pouco (3) Não Fala; Quando a prefeitura decide construir um local de
atendimento para crianças ou fazer uma obra, o(a) senhor(a) é consultado quando? (1) Sempre (2) As vezes (3)
Nunca; No último ano, o(a) Senhor(a) foi convidado para alguma reunião para discutir a violência no seu bairro
ou a falta de esgoto da sua rua, por exemplo? (1) Sim (2) Não; Na opinião do(a) senhor(a), em relação aos
problemas de segurança, saúde e desemprego da sua cidade, quem decide o quefazer? Sempre é a prefeitura
(2) As vezes é a prefeitura (3) Nem a prefeitura, nem a população (4) Muito pouco é a população (5) As vezes é
a população 6) Sempre é a população; O(a) senhor(a) participou da última Conferência Municipal de Assistência
Social? (1) Sim (2) Não. Para a construção deste índice, contamos com a assessoria estatística do Centro de
Pesquisa e Planejamento (CPP) da Universidade Feevale.
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‘antiestatismo liberal’ e pelos estudos da cultura política, ensejando os estudos sobre
“o Estado em ação”.
O significativo crescimento dos estudos sobre políticas públicas, a partir do final
da década de 1980, é fortemente marcado pelo sentimento de otimismo relacionado
com a redemocratização do Brasil (MICELI, 1999). A crença na institucionalização da
democracia alimentou os anseios de vencer o legado histórico de desigualdade e
pobreza no Brasil. Mais a diante, frustrada esta crença, coabitou um sentimento de
desencantamento pelo Estado, voltando-se assim a estudos sobre os desafios da
ação e da gestão pública. E, por último, já na década de 1990, as análises são
motivadas pelos processos de reforma neoliberal do Estado, tomando como objeto a
forma de ação dos governos na economia e na sociedade. Nesse momento, os
trabalhos, influenciados pela teoria da cultura política passaram a analisar as bases
de sustentação social do regime democrático e das políticas públicas.
Os principais estudos, primeiramente, versavam sobre o autoritarismo,
clientelismo, corporativismo, planejamento econômico, políticas industriais e
desenvolvimento regional. Após a transição democrática e, consequentemente, pela
incorporação de princípios da participação no Estado, estes estudos passaram a se
relacionar aos tipos de sujeitos das políticas, impacto das políticas sobre a estrutura
social, exclusão social e cidadania. Atrelado a isto, volta-se para o problema de gestão
governamental, assumindo um caráter crítico, maximalista e dissociado da prática de
governo (MICELI, 1999). Desta forma, segundo Lotta (2019), os estudos sobre a
implementação das políticas públicas são os mais recentes, tendo em vista que os
primeiros estudos estavam preocupados com os processos decisórios, a relação entre
as políticas e o funcionamento da democracia. Assim, conforme recente mapeamento
dos modelos de análise das políticas públicas de Dye (2014), tem se voltado para as
teorias do institucionalismo, da política como atividade política, dos grupos, da elite,
do racionalismo, do incrementalismo, entre outros.
Neste sentido, as políticas públicas têm se tornado um campo do conhecimento
em grande expansão na atualidade, servindo, contudo, para múltiplas interpretações
e tornando difuso o seu conceito. Para tanto, busca-se diferenciar polity – relacionado
às instituições do Estado; Politics – considerado o processo político, “o jogo político”;
e policy, diz respeito às políticas públicas, constituindo respostas do Estado
(NOGUEIRA, 2002). Segundo este último entendimento, o qual nos filiamos, na
perspectiva, “política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema
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público, constituindo-se de uma intencionalidade pública e a resposta a um problema
público” (SECCHI, 2014, p. 2). Para este trabalho, entendemos política pública como
O campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo
em ação" e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável
dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de política
pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em
programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas
no mundo real (SOUZA, 2006, p. 26).

Nesta direção, observa-se uma tensão embrionária na formulação das políticas
públicas, expressando-se em uma assimetria, onde, a formulação das políticas
públicas tem sido outorgada pelo Estado, sem a participação da sociedade. Contudo,
constata-se que a implementação de tais políticas, dependerá, a grosso modo, da
iniciativa da sociedade. Essa assimetria, deflagra a formulação das políticas públicas
em disputa, pois, num primeiro momento, coloca em evidência a abordagem estatista,
considerando que políticas públicas são exclusivamente emanadas pelo Estado. Num
segundo momento, uma abordagem multicênica considera que outros grupos sociais
e políticos também contribuem para a formulação de políticas. Neste contexto de
diferentes abordagens e disputas entre as políticas públicas no Brasil, a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), vem sendo operacionalizada por meio do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (Brasil, 2005, p.33), onde as “ações são
organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e
organizações de assistência social, articulando meios, esforços e recursos, e por um
conjunto de instâncias deliberativas”, composto por dois níveis de proteção: básica e
especial.
Nessa direção, o propósito do SUAS consiste na proteção social de famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza, no fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários e na ampliação da participação dos usuários na própria gestão da
política. A sua descentralização está orientada pelo princípio da territorialidade, onde
os serviços e programas são desenvolvidos por meio de unidades públicas de
atendimento, responsáveis pelo acolhimento e referênciamento das famílias – o CRAS
e CREAS. O SUAS passa a potencializar as ações no fortalecimento de vínculos de
famílias e indivíduos, buscado romper a lógica de focalização do indivíduo no
atendimento, postulando o aspecto da matricialidade sócio-familiar. Assim, os
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usuários do SUAS são cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos (BRASIL, 2012).
Em especial para o nosso propósito, dois novos paradigmas passam a
caracterizar o perfil de todas as ações do SUAS: a descentralização políticoadministrativa e o controle social. A descentralização constitui-se em um sistema
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de
assistência social, (BRASIL, 2012). O controle social, vai ao encontro do
aprofundamento do exercício da democracia, evidenciando a participação do usuário
nos processos de formulação, gestão, execução e avaliação do SUAS. Esse aspecto
visa paulatinamente superar os traços históricos patrimonialistas e clientelistas que
atravessam a formação do Estado Brasileiro e, consequentemente a sociedade como
um todo. Nesse contexto, o controle social passa a ser um “instrumento de efetivação
da participação popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e
técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado. [...] os espaços
privilegiados onde se efetivará essa participação são os conselhos e as conferências
(BRASIL, 2012, p.51).
Os conselhos estão presentes em quase a totalidade dos municípios
brasileiros, abrangendo inúmeras áreas das políticas públicas, somando cerca de
5.730 instâncias no Brasil (GOHN, 2011). Contudo, embora a sua expansão, a sua
implementação tem encontrado alguns obstáculos, como a permanência de
instituições benevolentes, sem participação dos usuários; Conselheiros com
representação em mais de um conselho; A fragilidade no funcionamento dos
conselhos e a situação heterogênea e multifacetada dos conselhos (COUTO et al,
2012). Somado a isto, Raichelis (1998) argumenta que persiste o controle social como
um dos aspectos mais frágeis e desafiadores, constituindo em um importante objetivo
a ser alcançado. Por outro lado, a realização de “pré-conferências” e de atividades
grupais têm impulsionado estratégias de mobilização e protagonismo dos usuários
(YASBEK et al, 2012).

Neste sentido, avaliar os níveis de participação, e

consequentemente, as suas tendências torna-se importante em tempos de um
“revigoramento do neoconservadorismo” (BARROCO, 2016), onde as experiências
democráticas e participativas encontram obstáculos em vieses conservadores,
autoritários e de manutenção da ordem, por ora, freando as iniciativas de participação,
sobretudo, dos seguimentos mais vulneráveis. Nesta perspectiva, a efetivação da
democracia em curso no Brasil poderia se fortalecer principalmente por meio do
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aprimoramento da participação da sociedade civil na gestão e na implementação das
políticas públicas. Na compreensão de O’Donnell (1998), a democracia não é só um
regime político, mas também um modo particular de relacionamento entre o Estado e
os cidadãos, tendo como princípio a cidadania política. Desta forma, como bem nos
lembra Oliveira (2003), a construção de um modelo efetivo de gestão participativa não
pode prescindir de uma concepção firme e forte de justiça social, referência primeira
em se tratando da política pública de Assistência Social.
Os temas de participação e descentralização estão entre os maiores desafios
postos as políticas públicas pós Constituinte, bem como são uma das temáticas que
mais se têm produzido no Brasil, sobretudo nas últimas duas décadas. Vislumbra-se
uma empolgante literatura, perpassando os clássicos (ROUSSEAU, 1968; MILL,
2001; COLE, 1920), os representantes da sociologia moderna (TOCQUEVILLE, 1998;
BOBBIO, 1998; DEMO, 1996) e da Ciência política (GOHN, 2011), entre outros.
Para os limites deste trabalho, nos filiamos a perspectiva de participação de
Bordenave (1983), a qual envolve deste um nível inexpressivo, indo até um nível mais
sofisticado de participação, desta forma: em nível de informação, a população é
apenas informada das decisões já tomadas pelos governantes; Em nível de consulta,
a população é consultada em certas ocasiões, embora a decisão final pertença aos
governantes; Em nível de elaboração, a população é convidada a expressar críticas
ou sugestões, sendo os governantes obrigados a justificarem as suas escolhas; Em
nível de delegação, a população escolhe os objetivos e os meios para resolver os
problemas (BORDENAVE, 1983).
Neste contexto, após a promulgação da Constituição Federal, a participação
passa a ser um novo paradigma das políticas públicas em geral, propondo uma nova
relação entre Estado e sociedade, por meio da participação popular na gestão e
avaliação de tais políticas. Apenas exemplificando, na área da saúde, a Lei 8.142/90,
no seu artigo 1º, § 1º, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS); Na área da educação, a Lei 10.576/95, no seu artigo
1º, § 3ª, institui a participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos
decisórios em órgãos colegiados, assim como em outras áreas. Na área de
assistência social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), nº.
8.742/93, no seu art. 5º, busca-se assegurar a participação da população por meio de
organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em
todos os níveis federativos (municipal, estadual e federal). Mais recentemente, o
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decreto nº 8.243/14, institui a Política Nacional de Participação Popular, com vistas a
fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a
atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil, conforme
o seu artigo 1º.
Contudo,

pelo

prisma

dos

mecanismos

participativos

expressos

na

Constituição Federal (BRASIL, 2015), no seu artigo 14, como: plebiscitos (inciso I),
referendos (inciso II) e projetos de lei por iniciativa popular (inciso III), a condição da
sociedade se expressar, permanece insipiente. Para exemplificar, muito embora a
promulgação dos dispositivos legais citados, passadas pouco mais de três décadas,
temos apenas quatro (4) projetos de iniciativa popular, sancionados pelo Senado
Federal, sendo eles: Lei nº 8.930/94, de Crimes Hediondos; Lei nº 9.840/99, contra a
Corrupção Eleitoral; Lei Completar nº 11.124/05, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e Lei Complementar nº 135/10, da Ficha
Limpa (MARQUES; SANTOS; KUHN JUNIOR, 2016). Desta forma, na sequência
deste trabalho, lançaremos este constructo teórico sobre a realidade do Rio Grande
Sul, especial nas cidades de Novo Hamburgo e Caxias do Sul, a fim de analisarmos
a qualidade da participação do SUAS.

3. A PARTICIPAÇÃO NO SUAS NAS CIDADES DE CAXIAS DO SUL E NOVO
HAMBURGO NO RS
A fim de situar o leitor, primeiramente, apresentamos uma breve caracterização
geral dos municípios estudados. A cidade de Novo Hamburgo, marcada pela
colonização alemã, no início do século XIX se constitui em um distrito da cidade de
São Leopoldo, sendo emancipada em 5 de abril de 1927. Está localizada a 40
quilômetros da capital do Estado, Porto Alegre, integrando a região do Vale do Rio
dos Sinos. A cidade é reconhecida como a Capital Nacional do Calçado, com Produto
Interno Bruto (PIB) de R$ 8.122.335,91 (mil) e Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) de 0,747 e possui uma população de cerca de 238.940 mil
habitantes (IBGE, 2012).
Já a cidade de Caxias do Sul é marcada pela colonização italiana, no início do
século XIX, tendo início no lugarejo de Colônia de Caxias, sendo elevada a cidade em
1º de julho de 1910. Está localizada a 128 quilômetros da capital do Estado do Rio
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Grande do Sul, integrando a região da Serra. A cidade integra, junto a outros
municípios, uma região reconhecida pela produção de vinhos e derivados, com PIB
de R$ R$ 20.637.191,76 (mil) e IDHM de 0,782 e tem uma população de 435.564 mil
habitantes (IBGE, 2012).
Neste sentido, somado aos aspectos da formação sociocultural, para a escolha
dos municípios foram levados em consideração também critérios institucionais, tais
como: ambos os municípios são considerados de grande porte16; ambos têm o nível
de gestão plena do SUAS17 e, ambos dispõem da mesma quantidade de aparelhos
públicos, sendo 6 (seis) CRAS e 2 (dois) CREAS. Desta forma, colocam-se as
problemáticas: considerando, na sua maioria, as semelhanças institucionais dos
municípios, a qualidade da participação dos usuários do SUAS também se
assemelha? Qual o nível de participação nas realidades dos municípios de Novo
Hamburgo e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul?
Primeiramente, no nível mais elementar de participação, o de informação
(BORDENAVE, 1983), conforme a tabela 1 abaixo, constata-se que 60% da população
de Caxias do Sul e 67% da população de Novo Hamburgo, fala pouco. Também, os
índices da população que não fala durante as reuniões são significativos, sendo 23%
dos usuários de SUAS de Caxias do Sul e 24% no SUAS de Novo Hamburgo. Outro
importante aspecto sobre este nível de participação é o baixo percentual da população
que fala muito durante uma reunião, representado por apenas 17% dos usuários de
Caxias do Sul e 19% dos usuários de Novo Hamburgo.
Tabela 1. Participação em nível de informação nas cidades de Caxias do Sul e Novo
Hamburgo (%)
Durante uma reunião, o Sr(ª) costuma? Caxias do Sul
Novo Hamburgo
Falar muito
17
19
Falar pouco
60
67
Não fala
23
24
Total
100
100
Nota. Total: Caxias do Sul N=211 – Novo Hamburgo N=171
Fonte: próprio autor

Neste sentido, de uma maneira geral, nos dois municípios, a realidade leva-nos
a concordar com Couto et.al (2012), pois, considerando as condições históricas
brasileiras de não participação, esse processo é lento e gradual, mas essencial para
16

Municípios de grande porte são aqueles cuja população é de 101.000 até 900.000 habitantes (BRASIL, 2004).
Gestão total das ações de assistência social, compreendendo a proteção social básica e especial (BRASIL, 2004).
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o avanço da democracia. Entre os desafios que na avaliação da população
permanecem, podemos citar: 1) É esperado que a população apoie as decisões
políticas sem questioná-las; 2) É esperado que as propostas apresentadas sejam
resolvidas por meio da ‘adesão’, não como espaços de disputas; 3) Ainda persistem
lógicas institucionais marcadas pela não participação da população (Couto, 2012).
Em relação a participação em nível de consulta, há uma tendência, em ambas
as cidades, ainda mais acentuado em Novo Hamburgo, de que a população do SUAS
muito pouco é consultada.
Tabela 2. Participação em nível de consulta nas cidades de Caxias do Sul e Novo
Hamburgo (%)
Quando o Sr(ª) é consultado pelo governo
Caxias do Sul
Novo Hamburgo
local?
Sempre
7
6
Às vezes
24
17
Nunca
67
74
Não sabe
2
3
Total
100
100
Nota. Total: Caxias do Sul N=211 – Novo Hamburgo N=171
Fonte: próprio autor

Considerando os índices de quem se diz “sempre convidado” e “as vezes
convidado”, temos um percentual de 31% da população do SUAS de Caxias do Sul;
Em Novo Hamburgo, o escore é de 23%. Oliveira (2003), salienta que o exercício da
democracia tem se limitado ao voto, excluindo formas mais ativas de participação.
Esta ideia pode estar colada com a realidade que se apresenta, pois, “quando admitida
esta participação, não visa atender as demandas substantivas da população, mas
para obter apoio em épocas de eleições (OLIVEIRA, 2003, p.37). Cada sujeito,
enquanto cidadão, deveria ter espaços de participação efetiva que em absoluto não
se restringem apenas ao exercício do voto. Este é apenas um instrumento da
cidadania na sociedade democrática.
Em se tratando da participação em nível de elaboração, conforme tabela 3
abaixo, há uma tendência, em ambas as cidades, ainda mais acentuado em Novo
Hamburgo, de que a população do SUAS muito pouco é convidada para alguma
reunião. Contudo, entre os entrevistados que referem que no último ano foram
convidados para alguma reunião, em 27% correspondem a Caxias do Sul, enquanto
em Novo Hamburgo esse percentual caiu para 23%.
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Tabela 3. Participação em nível de elaboração nas cidades de Caxias do Sul e Novo
Hamburgo (%)
No último ano, o Sr(ª) foi convidado para alguma Caxias do
Novo Hamburgo
reunião?
Sul
Sim
27
23
Não
72,5
76
Não sabe
0,5
1
Total
100
100
Nota. Total: Caxias do Sul N=211 – Novo Hamburgo N=171
Fonte: próprio autor

Conforme a tabela 3, a tendência de que no contexto de Caxias do Sul a
população tenha sido convidada um pouco mais para algum espaço de consulta pode
estar relacionada com a recente pesquisa de Couto (2012) sobre os desafios do
controle social do SUAS, em nível nacional. Para a autora, em alguns municípios dos
Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, têm-se constado iniciativas da gestão
pública na criação de novos espaços e estratégias de participação, tais como as préconferências e as ouvidorias.
Em relação ao nível máximo de participação, denominado de delegação
(BORDENAVE, 1983), conforme a tabela 4, observa-se que na cidade de Caxias do
Sul, 26% dos entrevistados sugerem que “sempre é a população que decide” sobre
os problemas locais; Em Novo Hamburgo, esse percentual cai um pouco, ficando em
22%.
Tabela 4. Participação em nível de delegação nas cidades de Caxias do Sul e Novo
Hamburgo (%)
Quem decide sobre os problemas locais? Caxias do Sul Novo Hamburgo
Sempre a prefeitura
25
44
Às vezes a prefeitura
21
15
Nem a prefeitura, nem a população
7
8
Muito pouco a população
4
1
Às vezes a população
17
10
Sempre a população
26
22
Total
100
100
Nota. Total: Caxias do Sul N=211 – Novo Hamburgo N=171
Fonte: próprio autor

Por outro lado, em Novo Hamburgo, os percentuais indicam uma tendência à
centralização do governo nas decisões, onde 44% da população do SUAS avalia que
“sempre é a prefeitura que decide o que fazer”. Em Caxias do Sul, essa relação sugere
uma perspectiva bem mais democrática, onde, para 25% dos usuários do Suas
referem que “sempre é a prefeitura que decide”.
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Na sequência de nossa análise, conforme a tabela 5, propomos a construção
do Índice de Participação no Suas (IP-SUAS) com o propósito de construirmos um
“medidor” da qualidade da participação nas duas realidades, assim, buscaremos aferir
o nível de participação no SUAS.
Tabela 5. Índice de Participação no SUAS (IP-SUAS) nas cidades de Caxias do Sul e Novo
Hamburgo
Caxias do Sul
Novo Hamburgo
Indicador
Valor
Valor
Participação da população em reunião
0,386
0,380
Quando a população é consultada pelo governo 0,154
0,114
Convite para reunião pelo governo a população 0,270
0,228
Decisão da população nos problemas locais
0,333
0,109
Participação na conferência municipal
0,137
0,234
Total:
0,256
0,213
Nota. Total: Caxias do Sul N=211 – Novo Hamburgo N=171
Fonte: próprio autor

Dentre as cidades analisadas, Caxias do Sul apresentou um valor um pouco
maior do Índice de Participação no Suas (IP-SUAS) (0,256), em relação à Novo
Hamburgo (0,213). Já em especial na cidade de Caxias do Sul constata-se um melhor
desempenho do índice de Participação no SUAS, em virtude do indicador “decisão da
população no problemas locais” ter tido um melhor escore (0,333), em relação à Novo
Hamburgo (0,109). Neste caso, como descentralização e participação passam a ser
os principais pilares do reordenamento das políticas públicas, em especial para o
Suas, na cidade de Caxias do Sul a população demonstra ter encontrado melhores
condições para participar das decisões do Estado, em nível local.
O percentual alcançado neste indicador, também aponta que a realidade do
SUAS de Caxias do Sul caminha ao lado de outras experiências de gestão do SUAS
no Rio Grande do Sul, onde se constata uma tendência para a criação de novos
espaços de participação local (COUTO, 2012). Neste sentido, Couto (2012) acredita
que a organização a partir de espaços locais deverá fortalecer a participação da
população nas políticas públicas e a reinvidicação pela melhoria da qualidade de vida,
na perspectiva de que a cidade é o espaço de todos. Por outro lado, na cidade de
Novo Hamburgo, o indicador “participação na Conferência Municipal de Assistência
Social” (0,234) teve melhor desempenho que na região de Caxias do Sul (0,137),
indicando uma tendência maior para a participação em espaços formais propostos
pelo governo municipal. Os demais indicadores mantêm-se com percentuais bastante
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próximos, sendo a cidade de Caxias do Sul com percentual um pouco melhor
ranqueado. Contudo, os valores encontrados para o índice construído, apontam para
uma baixa participação nas duas cidades.
4. CONCLUSÃO
Além do importante papel das instituições, das leis e dos desafios
orçamentários dos governos, a participação é também uma variável extremamente
relevante na análise das políticas públicas na atualidade. Ademais, o nosso estudo
apontou haver uma possível correspondência entre uma sociedade participativa e o
seu desenvolvimento econômico. Em Caxias do Sul, onde se verifica uma melhor
qualidade da participação, contata-se também um PIB per capta maior (R$ 4.738,00),
em relação a Novo Hamburgo (R$ 3.399,32). Futuras pesquisas, oportunamente,
poderiam explorar bem mais a associação entre as variáveis.
Neste sentido, a participação em seu nível de informação, no contexto
da cidade de Novo Hamburgo, alcança escores melhores. Contudo, quando
observamos os níveis mais sofisticados de participação, como consulta, elaboração e
delegação, na cidade de Caxias do Sul, alcança-se melhores resultados. Na mesma
direção, nossa pesquisa demonstrou que, embora a realidade do SUAS de Caxias do
Sul aponte para uma melhor qualidade na participação, em relação ao SUAS de Novo
Hamburgo, o Índice de Participação no SUAS (IP-SUAS) aponta para uma baixa
participação nas duas cidades, indicando que persiste as condições históricas
brasileiras de pouca participação nas políticas públicas.
Diante desse contexto, a necessidade de analisar a realidade da participação
no SUAS mostra-se fundamental para o Serviço Social, bem como para a sociedade
em geral, na perspectiva de pensar em estratégias de resistência diante da atual
conjuntura econômica e social, contribuindo para potencializar os instrumentos de
sustentação da democracia.
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RESUMO
As medidas socioeducativas são utilizadas quando o adolescente comete ato
infracional análogo a crime ou contravenção. No entanto, as medidas socioeducativas
podem ser divididas em medidas de meio aberto e medidas restritivas de liberdade e
durante o cumprimento das medidas socioeducativas deve ser observado todos os
direitos e garantias fundamentais do adolescente envolvido. Nesse sentido, o artigo
pretende analisar dados coletados na aplicação das medidas socioeducativas de
semiliberdade no Estado do Maranhão durante o cumprimento pelos adolescentes e
a observância dos direitos fundamentais como condição essencial de execução. Na
construção do artigo foi utilizada a abordagem qualitativa, sendo realizados
procedimentos de revisão bibliográfica e documental, demonstrados por análise dos
dados.
Palavras-chave: Adolescente; Medidas Socioeducativas; Semiliberdade; Rupturas
democráticas; Estado do Maranhão.

18 Este trabalho foi publicado originalmente nos anais da X Jornada Internacional de Políticas Públicas (JOINPP)
que teve como tema central: “TRABALHO ALIENADO, DESTRUIÇÃO DA NATUREZA E CRISE DE HEGEMONIA:
consciência de classe e lutas sociais na superação da barbárie”.
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ABSTRACT
Socio-educational measures are used when adolescents commit an infraction
analogous to crime or misdemeanor. However, socio-educational measures can be
divided into open measures and restrictive measures of freedom and during
compliance with socio-educational measures all the fundamental rights and
guarantees of the adolescent involved should be observed. In this sense, the article
intends to analyze data collected in the application of socio-educational measures of
parole in the State of Maranhão during compliance by adolescents and the observance
of fundamental rights as an essential condition of execution. In the construction of the
article, the qualitative approach was used, and bibliographic and documentary review
procedures were performed, demonstrated by data analysis.
Keywords: Adolescent; Socio-educational measures; Semi-freedom; Democratic
ruptures; State of Maranhão.

1 INTRODUÇÃO
A ocorrência de atos infracionais praticados por crianças e adolescentes
ocasionam a aplicação das medidas protetivas ou medidas socioeducativas. No caso
dos adolescentes ocorre a execução das medidas socioeducativas, que se dividem
em medidas de meio aberto e medidas restritivas de liberdade. Com relação às
medidas socioeducativas privativas de liberdade, a semiliberdade é caracterizada
quando ocorre uma restrição parcial do direito de ir e vir do adolescente/jovem, pois
deverá permanecer por certo período na instituição.
Nesse sentido, a execução das medidas socioeducativas deve observar o
cenário de conquistas de direitos e garantias construídos para a proteção dos seres
humanos.
De modo que, a motivação da problemática a ser enfrentada pelo presente
artigo formaliza-se pelo questionamento acerca de quais condições essenciais e
correspondentes aos direitos fundamentais são perceptíveis na aplicação das
medidas socioeducativas de semiliberdades? Objetiva-se esclarecer ainda se essas
condições são observadas nas unidades de atendimentos do Maranhão ou o a
estruturação existente caracteriza-se como violência oficial ante a incapacidade
estatal no atendimento à demanda concreta?
Parte-se, com isso, da indagação sobre quais os prejuízos relacionados à
ressocialização, enfrentados pelos adolescentes excluídos do atendimento das
medidas socioeducativas de semiliberdadades?
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Inicialmente, o trabalho teve como problema o seguinte questionamento: quais
as condições essenciais e correspondentes aos direitos fundamentais na aplicação
das medidas socioeducativas de semiliberdade? Elas têm sido observadas nas
unidades de atendimentos do Estado do Maranhão ou o atual estado estrutural é de
violência oficial por sua absoluta incapacidade de atendimento à demanda concreta?
Em uma nova abordagem originária da primeira versão do trabalho, questionase: quais os prejuízos relacionados a ressocialização enfrentados pelos adolescentes
não atendidos pelas medidas socioeducativas de semiliberdade?
Desta forma, o tema justifica-se pela necessidade de investigar a aplicação dos
direitos e garantias fundamentais daqueles que cumprem as medidas socioeducativas
de semiliberdade. Por conseguinte, o objetivo deste artigo será problematizar acerca
dos dispositivos de proteção relacionados à proteção da criança e do adolescente e
relacionar com a temática da aplicação das medidas socioeducativas. Além disso, o
presente artigo irá investigar os dados coletados fornecidos pelo Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) e pelo Encontro de Apresentação e Debate do Plano
Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado do Maranhão de 2021 a
2030 realizado pela Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC), transmitido
pela plataforma YouTube.
A hipótese inicial vislumbrada foi que os centros de atendimento de medidas
socioeducativas de semiliberdade no Maranhão não estão cumprindo a função de
garantidores de direitos fundamentais, e que em consequência, a absoluta falta de
estrutura hábil a atender à demanda, apresenta-se como violência institucional em um
permanente estado de coisa inconstitucional, por agressão ao direito fundamental da
dignidade humana.
No entanto, destaca-se a formação de uma segunda hipótese devido a
formação de uma segunda problemática neste artigo. Assim, provisoriamente
vislumbra-se como segunda hipótese que os centros de atendimentos de medidas
socioeducativas de semiliberdades existentes no estado do Maranhão mostram-se
inertes quanto à função ressocializadora devido à ausência e/ou escassez de
atendimentos.
Por conseguinte, utilizou-se a abordagem indutiva para trabalhar a pesquisa
em epígrafe, por mostrar-se mais adequado ao viés científico adotado no âmbito
jurídico. Tendo como método de procedimento o monográfico acompanhado do sóciojurídico crítico, posto que a pretensão seja discutir criticamente acerca das lacunas
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deixadas pelo estado maranhense acerca das medidas socioeducativas. E, como
técnica de pesquisa, adota-se a documentação indireta a partir da coleta de dados
constantes nos bancos oficiais de informação inerentes à matéria, de modo qualitativo.

2 OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

As cartas constitucionais são documentos de alta relevância, pois ao inaugurar
um sistema jurídico, novas perspectivas são formadas quanto aos desenhos
institucionais e a construção de direitos fundamentais. Nesse sentido, as constituições
desenham os traços institucionais que a sociedade se apoiará, assim como a forma
que ocorrerá a organização interna do Estado.
Por conseguinte, a discussão sobre o surgimento de ordenamentos jurídicos
fomenta a temática dos regimes de governo adotados pelos Estados. A democracia,
por exemplo, é um regime de governo baseado na participação popular e intimamente
ligada à soberania popular. Segundo Bobbio (p. 25, 1986):
O princípio inspirador do pensamento democrático sempre foi a liberdade
entendida como autonomia, isto é, como capacidade de dar leis a si própria,
conforme a famosa definição de Rousseau, que deveria ter como
consequência a perfeita identificação entre quem dá e quem recebe uma
regra de conduta e, portanto, a eliminação da tradicional distinção entre
governados e governantes sobre a qual fundou-se todo o pensamento
político.

Desta forma, o regime democrático permite que agrupamentos de pessoas
dentro de um espaço social estabeleçam regramentos jurídicos, visto que a
participação possibilita as escolhas das estruturas político-jurídicas da sociedade.
Em uma sociedade democrática existe a relação política como elo entre seus
participantes, pois cada um deles é integrante da estrutura básica social e implica em
partes iguais de participação no poder político de coerção que os indivíduos exercem
uns sobre os outros ao votar e em outras formas (RAWLS, 2000).
Destarte, a democracia prima pela participação de modo igualitário e por um
núcleo de direitos e deveres que não devem ultrapassar seus integrantes, posto que
sejam elementos intrínsecos ao processo de desenvolvimento social constitutivos e
transformativos.
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Cumpre destacar que os valores políticos idealizados por um regime
constitucional bem ordenado são de suma importância para a sociedade que
encontram-se inseridos, não sendo fáceis de serem abandonados ou superados
(RAWLS, 2000).
No Brasil, atualmente está vigente a Constituição da República de 1988, fruto
direto da democracia exercitada no país. Outrossim, a Carta Republicana brasileira
dispõe de diversos assuntos relacionados não apenas à forma de Estado, mas
também

inúmeros

temas

que

poderiam

ser

realizados

pela

legislação

infraconstitucional.
Como corolário da lei máxima do país, a Carta Magna de 1988 possui como um
dos fundamentos da República, o princípio da dignidade da pessoa humana Sendo
que tal princípio traduz a ideia de respeito e não desnaturação de requisitos mínimos
para a existência humana. De acordo com Jorge Reis Novais (2006, p. 53-54):
É nesse plano que se pode delimitar constitutivamente uma área de consenso
sobreposto que permite a deliberação jurídica com todas as outras teorias de
direitos fundamentais, não partilhando, ou mesmo repudiando, a ideia de
direito como trunfos, todavia reconhecem no princípio da dignidade da pessoa
humana o alicerce comum que funda a ordem jurídica de Estado de Direito.

Desta forma, o ordenamento jurídico brasileiro prima pela inserção deste
princípio da dignidade da pessoa humana em toda a sua estrutura, visto que foi
introduzido como fundamento da República. Este princípio é uma estrutura axiológica
que reflete o modelo democrático do Estado Social.
Para Sarlet (2012) o princípio da dignidade da pessoa humana relaciona-se
com exigências elementares diretamente concatenados com direitos como a vida,
saúde, educação, dentre outros. É concretizado pelo reconhecimento e positivação
de direitos fundamentais, bem como constitui um valor unificador destes. Além disso,
o princípio supramencionado cumpre a função legitimatória de reconhecer direitos
fundamentais implícitos e aqueles previstos em tratados internacionais.
O princípio da dignidade da pessoa humana constitui uma categoria axiológica
aberta, não sendo possível conceituá-lo de maneira fixista devido ao pluralismo e a
diversidade de valores manifestados nas sociedades democráticas contemporâneas.
Logo, deve ocorrer uma delimitação em conjunto com a práxis constitucional realizada
por órgãos estatais (SARLET, 2012).
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Os direitos e garantias fundamentais estão fortemente presentes na referida
carta constitucional, pois estão dispostos em todo o sistema jurídico como medida de
garantia da justiça. Nessa temática, assim afirma Robert Alexy (2008, p. 450):
Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem protegidos,
mas tudo aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos
direitos fundamentais: por exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e a
propriedade. Não menos diversificadas são as possíveis formas de proteção.

No âmbito da proteção da criança e do adolescente, a Constituição de 1988
trouxe o artigo 6.º, na previsão de proteção à infância, bem como o capítulo VII com o
título “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”. Assim, a
Constituição trata a temática da proteção da criança e do adolescente como essencial
para a República. Para Lúcia Cristina Deccache (2009, p. 139): “A Constituição da
República de 1988 priorizou determinados direitos específicos da criança e do
adolescente, por estarem em formação, ao conferir prioridade absoluta às garantias
elencadas no art. 227 da Carta”.
A Constituição brasileira redemocratizou o país e possibilitou a criação de uma
nova sociedade política que atribuiu avanços para a sociedade nas perspectivas de
direitos relacionados com a proteção infantojuvenil.
Existem diversos dispositivos nacionais e internacionais que tutelam direitos e
garantias, bem como constroem marcos que traduzem as necessidades de
salvaguardas.
A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 foi ratificada pelo Brasil por
meio do Decreto n.º 99.710 e proclamou direitos e deveres das crianças, sendo estas
consideradas todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, com a exceção
daqueles que por meio de lei a maioridade fosse alcançada anteriormente. Portanto,
esta Convenção assegura a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança por
meio da afirmação de direitos fundamentais do homem e a valorização da pessoa
humana para a promoção do progresso social e a elevação do nível de vida com mais
liberdade.
No âmbito doméstico, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi
instituído pela Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, e criou um sistema de
implementação dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da
República.
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O ECA rompeu com a ideia de menor em situação irregular nos regramentos
anteriores, pois iniciou a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente
que os trata como sujeitos de direitos.
Inicialmente, a lei anterior ao ECA, quer seja a Lei n.º 6.697/1970,
fundamentava-se na doutrina da situação irregular e continha diversas regras que
resultavam na exclusão social dos infantoadolescentes. A tutela empregada no
dispositivo enfatizava um entendimento discriminatório, bem como ratificava uma
postura discriminatória em detrimento de uns e inferiorizadora para outros
(VERONESE, 2013).
Desta forma, a atribuição da igualdade de direitos em relação a todos os
indivíduos ocasionou a proteção independentemente da idade. Assim, os
infantoadolescentes foram inseridos no meio social em igualdade de salvaguardas
pelo sistema jurídico-político.
Os princípios da proteção integral e o da prioridade absoluta são dois
importantes princípios na temática da proteção infantojuvenil e estão presentes na
Constituição da República e no ECA. Esses princípios traduzem os ideais de proteção
completa e primazia em relação a algumas situações. Segue a definição dos princípios
da proteção integral e prioridade absoluta na visão de Stefano e Rodrigues (2009, p.
158):
a) Princípio da proteção integral: os direitos fundamentais da criança e
adolescente devem ser garantidos e protegidos pela família, Estado e
sociedade. É dever de todos zelar para que as garantias fundamentais dadas
a eles sejam cumpridas.
b) Princípio da prioridade absoluta: como as crianças e adolescentes são o
futuro de qualquer nação, deve-se garantir com prioridade que seus direitos
e garantias sejam cumpridos. Na colisão de interesses, deve prevalecer o
deles. Conforme o art. 4º do ECA traz, exemplificadamente, que a primazia
constitui em: receber socorro em quaisquer circunstâncias; preferência na
formulação e execução das políticas sociais e públicas; procedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.

Desta forma, o anteparo de direitos e deveres das crianças e adolescentes é
uma prioridade absoluta dentro dos arranjos sociais, devendo, portanto, levar em
consideração a eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Portanto,
ocorrerá tanto a aplicação dos direitos na esfera jurídico-privada, ou seja, no âmbito
das relações jurídicas entre particulares e na relação entre o particular e o Estado
(eficácia vertical dos direitos fundamentais).
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Por conseguinte, o ECA está dividido em duas partes, sendo a primeira parte
geral (art. 1º ao art. 85) e a segunda especial (art. 86 ao art. 267), com o total de 267
artigos. Neste dispositivo de proteção infraconstitucional contém direitos e deveres
relacionados com a vida, liberdade, convivência familiar e comunitária, cultura,
educação, profissionalização, políticas de enfrentamento às situações de violação ou
ameaça, dentre outras temáticas.
Em relação às diretrizes da política de atendimento para as medidas de
proteção e socioeducativas, o ECA promove a proteção da criança e do adolescente
na ocorrência de ato análogo a crime ou contravenção. Nesse sentido, quando há
conflito com a lei, ocorre a mesma preocupação em garantir os direitos e garantias
fundamentais daqueles que estão cumprindo medida protetiva ou medida
socioeducativa.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (2014, p. 16):
A política socioeducativa possui algumas peculiaridades que não podem ser
desconsideradas. Destina-se ao indivíduo adolescente e corresponde ao
conjunto de ações que, realizadas no âmbito do poder público, dirigem-se ao
adolescente que tenha praticado um ato infracional. Em síntese, as medidas
socioeducativas e seus respectivos programas de execução destinam-se a
adolescentes que tenham infringido a lei, e não a todos os adolescentes.

As medidas socioeducativas são disciplinadas pela Lei n.º 12.594/2012
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo/ SINASE). De acordo com a
Resolução n.º 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), o SINASE é conceituado no artigo 3.º: “O SINASE é um
conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político,
pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração
de ato infracional até a execução de medida socioeducativa”. Portanto, o SINASE é
considerado uma política pública de inclusão do adolescente.
O SINASE tem como objetivo a padronização do atendimento socioeducativo
aos adolescentes autores de ato infracional. O referido sistema é fruto da construção
coletiva que envolvia diversos segmentos do governo, representantes de entidades
de atendimento, especialistas na área e sociedade civil que promoveram debates para
construir os principais objetivos do atendimento (LIMA, VERONESE; 2012).
Além disso, Lima e Veronese (2012) esclarecem que o SINASE é uma política
de inclusão do adolescente autor de ato infracional, visto que são promovidas ações
educativas realizadas tanto em meio aberto como nos casos de restrição de liberdade.
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O instrumento jurídico político também aborda a preferência às medidas executadas
em meio aberto, pois afirma que as medidas restritivas de liberdade e semiliberdade
devem ser aplicadas em último caso e observando os princípios da brevidade e da
excepcionalidade.
A Lei n.º 12.594/2012 dispõe sobre a regulamentação e execução das medidas
socioeducativas quando o adolescente ato infracional análogo a crime. Nessa lei são
abordadas as competências, os planos de atendimento, programas direcionados ao
atendimento,

avaliação

e

acompanhamento

da

gestão

do

atendimento,

responsabilização, execução das medidas socioeducativas, dentre outras temáticas.
Outrossim, quando ocorrer atos infracionais realizados pelas crianças e
adolescentes as medidas socioeducativas serão divididas em: medidas de meio
aberto e medidas restritivas de liberdade. As medidas socioeducativas estão previstas
em rol taxativo no artigo 112 do ECA: advertência; obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de
semiliberdade; internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das
previstas no art. 101, I a VI do ECA.
No que tange às medidas socioeducativas de liberdade, a semiliberdade é
caracterizada quando ocorre uma restrição parcial da liberdade do adolescente/jovem,
pois deverá permanecer por certo período na instituição. O ECA aborda a referida
medida socioeducativa no art. 120: “O regime de semiliberdade pode ser determinado
desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial”.
Tal instituto funciona a partir da abordagem do senso de responsabilidade do
adolescente infrator, pois ele irá se ausentar em determinados horários terá a
liberdade de realizar atividades externas. Segundo o Instituto Latino-Americano das
Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD) e o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2004, p. 108):
O adolescente que cumpre semiliberdade é obrigado a permanecer sob a
custódia estatal, submetido às regras de uma unidade educacional. A medida
caracteriza-se pela privação parcial da liberdade, uma vez que ao
adolescente é assegurado o direito de realizar atividades externas sozinho e
independentemente de autorização judicial. Isto é o que a diferencia da
medida de internação, pois mesmo quando nesta houver possibilidade de
realizar atividade externa, prevalece o caráter de privação total da liberdade.
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Além disso, o regime da semiliberdade é caracterizado em duas circunstâncias
diferentes, conforme artigo 120 do ECA, visto que pode existir o cumprimento da
semiliberdade desde o início ou como um mecanismo de transição para o regime
aberto. Também é necessário destacar que o artigo supracitado que a escolarização
e profissionalização são obrigatórias. Com relação ao tempo, o art. 120 do ECA dispõe
no § 2.º que não existe um prazo determinado para a medida, aplicadas as mesmas
disposições relativas à internação.
As medidas de e semiliberdade estão integradas na política de atendimento
abrangente à infância e juventude, logo, devem fazer parte necessariamente da
agenda política de todos os entes políticos, e não somente do município (INSTITUTO
LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA PREVENÇÃO DO DELITO E
TRATAMENTO DO DELINQUENTE, FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
INFÂNCIA; 2004).
Como observa Chai na nota ao prefácio (PINTO, 2020; p. 18):
Proteção integral e prioridade absoluta, portanto, não podem ser mantidas
cativas de uma mentalidade emprestada do Direito Penal, mormente em
razão das armadilhas simbólicas e pragmáticas que são “transferidas”
discursivamente quando se consideram as condutas sob responsabilização
de adolescentes e jovens em conflito com lei enquanto “condutas análogas”
ao tipo penal que lhe corresponde. A própria analogia já causa e propicia um
processo psicanalítico de transferência e de identificação do que significa o
tipo penal contido ou no Código Penal, ou na lei extravagante da qual se
reconstrói a analogia, ao tempo em que lhe impregna dos preconceitos que
orbitam a pré-compreensão que o sujeito intérprete do Direito tem da
dogmática penal.

Desta forma, a temática das medidas socioeducativas necessita de especial
enfrentamento por toda a sociedade devido à importância da temática. A seguir, serão
abordados e analisados alguns dados referentes às medidas socioeducativas de
semiliberdade aplicadas no Estado do Maranhão.

3

DIAGNÓSTICOS

SEMILIBERDADE

SOBRE
NO

O

ATENDIMENTO

MARANHÃO

E

A

SOCIOEDUCATIVO

GARANTIA

DE

DE

DIREITOS

FUNDAMENTAIS

O levantamento e análise de dados em relação às Instituições do Sistema de
Justiça se mostra de relevante por constatar as disfunções presentes no meio social.
Por conseguinte, ao constatar as disfunções será possível traçar caminhos para
modificação da realidade. Nesse sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público
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(CNMP), por meio do Grupo de Trabalho instituído com denominação de GT SINASE
CNMP, realizou um monitoramento relacionado à Política Nacional de Atendimento
Socioeducativo do Brasil. O objetivo da averiguação foi identificar de que forma está
ocorrendo o cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
nos 26 Estados e o Distrito Federal no Brasil.
Com relação às medidas socioeducativas de semiliberdade, o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) por meio do monitoramento realizado
constatou que no Maranhão havia apenas 02 unidades de atendimento socioeducativo
de semiliberdade em 2018 (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
2019).
No que tange os Planos estaduais decenais de atendimento socioeducativo e
as previsões de criação de vagas, o Estado do Maranhão informou que no ano de
2018 possuía o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo aprovado e em relação
à previsão de criação de novas vagas, foi relatado à previsão de 86 vagas em tempo
indeterminado, porém sem especificar o quantitativo referente a internação provisória
e a semiliberdade (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019).
De acordo com o levantamento do GT SINASE CNMP, o tempo médio de
duração da medida socioeducativa de semiliberdade no Estado do Maranhão, em
2018, era de seis meses a um ano, sendo em média de 07 meses (CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019).
Constata-se, portanto, que os dados repassados para o grupo GT SINASE
CNMP demonstram que no estado do Maranhão existe um déficit muito elevado de
unidades de atendimento socioeducativo de semiliberdade, visto que apenas 02
unidades estão em funcionamento para todo o território maranhense. Além disso,
conforme

as

informações

repassadas,

o

Plano

Decenal

de

Atendimento

Socioeducativo limitou-se a informar a criação de 86 vagas em tempo indeterminado
e sem especificar para qual das espécies de medidas socioeducativas.
O Encontro de Apresentação e Debate do Plano Estadual Decenal de
Atendimento Socioeducativo do Estado do Maranhão de 2021 a 2030, realizado pela
Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC), apresentou diversas informações
sobre a aplicação das medidas socioeducativas no Estado do Maranhão. Partindo
dessas referências, a tabela abaixo mostra a quantidade de atendimentos
socioeducativos de semiliberdade realizados nas unidades em funcionamento de
2015 a 2020, no estado do Maranhão.
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Tabela 1 – Número de atendimentos nas Unidades de Atendimento
Socioeducativo de Semiliberdade:
CSSC

CSST

CJF
Semiliberdade

2015

31

-

2

2016

52

-

1

2017

58

16

2

2018

59

33

2

2019

52

37

-

2020

40

26

-

Fonte: Encontro de Apresentação e Debate do Plano Estadual
Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado do Maranhão para
2021 a 2030, realizado pela Fundação da Criança e do Adolescente
(FUNAC) /2021.

Constata-se, portanto, que existiam 02 unidades de atendimento de
semiliberdade em funcionamento no período de 2015-2016, o Centro Socioeducativo
de Semiliberdade Cidadã (CSSC) e Centro da Juventude Florescer (CJF
Semiliberdade). Posteriormente, havia 03 unidades funcionando entre os anos de
2017 e 2018: Centro Socioeducativo de Semiliberdade Cidadã (CSSC), Centro
Socioeducativo de Semiliberdade de Timon (CSST) e o Centro da Juventude
Florescer (CJF Semiliberdade). Por fim, o Centro Socioeducativo de Semiliberdade
Cidadã (CSSC) e o Centro Socioeducativo de Semiliberdade de Timon (CSST)
funcionaram no período de 2019 a 2020. Deste modo, é possível perceber que com o
fechamento do Centro da Juventude Florescer (CJF Semiliberdade) em São Luís, não
existe mais o cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade
direcionadas ao público feminino no estado do Maranhão atualmente.
Além disso, Centro Socioeducativo de Semiliberdade Cidadã (CSSC) é
localizado na cidade de Imperatriz e o Centro Socioeducativo de Semiliberdade de
Timon (CSST) na cidade de Timon, desta forma, observa-se que os atendimentos das
medidas

socioeducativas

de

semiliberdade

ficam

prejudicados

no

cenário

maranhense, pois toda a região da capital do Estado e outras cidades distantes da
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região dos centros de atendimento citados anteriormente não possuem unidades para
este tipo de atendimento.
No que se refere aos números de atendimentos da medida socioeducativa de
semiliberdade, a tabela abaixo realiza o demonstrativo:
Tabela 2 – Número de Atendimentos Socioeducativos de Semiliberdade no
período de 2015 a 2020:
Número de Atendimentos Socioeducativos de Semiliberdade
2015

69

2016

96

2017

90

2018

94

2019

338

2020

252

Fonte: Encontro de Apresentação e Debate do Plano Estadual Decenal de Atendimento
Socioeducativo do Estado do Maranhão para 2021 a 2030, realizado pela Fundação da Criança e do
Adolescente (FUNAC) /2021.

Pode-se deduzir pelos dados acima que houve um aumento de 265,22% nos
Atendimentos Socioeducativos de Semiliberdade entre os anos de 2015 e 2020.
Os dados do CNMP e da FUNAC/MA demonstram que o cumprimento das
medidas socioeducativas de semiliberdade no Maranhão está ocorrendo de forma
falha, pois nos últimos anos o atendimento relacionado às medidas socioeducativas
de semiliberdade direcionadas ao público feminino não está acontecendo. Por
conseguinte, a existência de apenas duas unidades de atendimento socioeducativo
de semiliberdade atuando no núcleo masculino revela a necessidade de criação de
outros núcleos nas demais regiões do estado do Maranhão.
Quando as instituições não aplicam as medidas socioeducativas de
semiliberdade ou aplicam de forma precária, tal fato constitui violação grave às
previsões do ECA, pois configura uma afronta a regra da proporcionalidade entre o
ato infracional praticado e a medida (INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS
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NAÇÕES UNIDAS PARA PREVENÇÃO DO DELITO E TRATAMENTO DO
DELINQUENTE, FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA; 2004).
É necessário destacar que este quadro retrata à ineficácia das previsões da
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei n.º 12.594/2012
(SINASE). Logo, percebe-se o quadro generalizado de violações de direitos resultante
da inércia do Estado do Maranhão em realizar as medidas socioeducativas de
semiliberdade.
Segundo o art. 40 da Convenção sobre os Direitos da Criança:
Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a quem se alegue
ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare culpada de ter
infringido as leis penais de ser tratada de modo a promover e estimular seu
sentido de dignidade e de valor e a fortalecer o respeito da criança pelos
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais de terceiros, levando em
consideração a idade da criança e a importância de se estimular sua
reintegração e seu desempenho construtivo na sociedade.

Segue o posicionamento de Robert Alexy (2008, p. 444):
Direitos a ações positivas do Estado impõem ao Estado, em certa medida, a
persecução de alguns objetivos. Por isso, todos os direitos a ações positivas
suscitam o problema de se saber se e em que medida a persecução de
objetivos estatais pode e deve estar vinculada a direitos constitucionais
subjetivos dos cidadãos.

Nesse sentido, quando o atendimento socioeducativo não ocorre por falta de
unidades ou vagas, faltam atuações orientadas pelos princípios da prioridade absoluta
e proteção integral. A oferta de unidades de atendimento socioeducativo e vagas
deveria ser uma prioridade do Estado do Maranhão, pois assim direitos e garantias
fundamentais conquistados seriam preservados.
De acordo com Jorge Reis Novais (2006, p. 52):
Ora, do ponto de vista da conformação constitucional do relacionamento entre
Estado e indivíduo, a proibição de imposição estatal de sacrifícios ou limites
à liberdade gratuitos, desnecessários, em si mesmos desrespeitadores da
ideia de Estado de Direito enquanto Estado onde impera a primazia da
pessoa e não do Poder Estatal.

Os Estados devem fornecer condições dignas para o efetivo cumprimento das
medidas socioeducativas de semiliberdade para a efetividade da justiça, visto que do
contrário direitos fundamentais serão violados e pode ocorrer a possibilidade do não
cumprimento ser igualmente indesejado. Segundo Santos e Rocha (2019, p. 132): “A
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criminalidade é o reflexo da violência física e simbólica cometida pelo Estado contra
parte significativa dos seus cidadãos, expropriando-os dos seus direitos básicos”.
Além disso, quando o adolescente fica sem a concretização das medidas
socioeducativas aplicadas gera na sociedade uma sensação de impunidade, bem
como a não ressocialização daquele que cometeu o ato infracional.
Os infantoadolescentes são visados pela proteção integral, mas infelizmente
são submetidos, a vulnerabilidades típicas de países periféricos ou não centrais. Logo,
os sujeitos que estão em condição especial de desenvolvimento são vulneráveis de
forma intrínseca e a sociedade que vivem (contém pobreza e desigualdade) os tornam
também vulneráveis sociais e econômicos (VERONESE, 2018).
Segundo, Pinto e Chai (2014, p. 112):
Não diferente, no cenário maranhense o sistema de atendimento
socioeducativo não conseguiu absorver na prática as mudanças inauguradas
pelo ECA, o que vem resultando, diuturnamente, em uma série de problemas
para a execução das medidas socioeducativas, especialmente as que de
alguma forma tem privação de liberdade.

Outrossim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro ao estabelecer todo
o sistema de planejamento e execução das medidas protetivas e socioeducativas
destinadas às crianças e adolescentes. Desta forma, é dever da União, Estados,
Municípios e demais instituições do sistema de justiça garantir que as medidas
protetivas

e

socioeducativas

sejam

executadas

observando

as

diretrizes

constitucionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, foram abordados alguns aspectos sobre a aplicação das medidas
socioeducativas de semiliberdade que são caracterizadas com as providências
tomadas quando ocorre restrição da liberdade do adolescente/jovem e, em se tratando
da semiliberdade há uma restrição parcial da liberdade, uma vez que o internado deve
permanecer no local somente determinados períodos na instituição.
Com relação ao que a presente pesquisa propõe-se a problematizar
questionou-se quais as condições essenciais e correspondentes aos direitos
fundamentais na aplicação das medidas socioeducativas de semiliberdade, bem como
se são observadas nas unidades de atendimentos do estado do Maranhão. Consoante
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a esse ponto é necessário destacar a importância dos dispositivos de proteção
relacionados à matéria em discussão, como a Constituição Federal, Estatuto da
Criança e do Adolescente e Lei n.º 12.594/2012 (SINASE).
Por conseguinte, no primeiro momento do artigo foram expostos alguns
dispositivos de proteção relacionados à proteção do adolescente durante o
cumprimento das medidas socioeducativas. No segundo objetivo específico foram
analisados dados relacionados à aplicação das medidas socioeducativas de
semiliberdade no estado do Maranhão.
Pelo exposto, constata-se que em todo o Maranhão existem apenas duas
unidades de atendimento socioeducativo de semiliberdade atuando no núcleo
masculino e não há atendimento das aplicações das medidas socioeducativas de
semiliberdade direcionadas ao público feminino. Assim, pode-se deduzir pelos dados
analisados que direitos fundamentais, relacionados à observância de medidas
socioeducativas de reintegração social, estão em constante estado de violação,
devido à falta de vagas e unidades disponíveis para sua aplicação. Este retrato
institucional é crônico e descortina claramente um disfuncionamento violento e
revitimizador de adolescentes que, na ausência de políticas públicas eficientes, estão
penalizados também pela política neoliberal de segurança pública, no bojo da redução
de investimentos comprimidos pela reforma constitucional de 2016.
Quanto aos resultados esperados, é urgente que o estado do Maranhão realize
o atendimento das aplicações das medidas socioeducativas de semiliberdade em toda
a extensão do território maranhense, pois assim haverá o efetivo cumprimento das
disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei n.º 12.594/2012 (SINASE).
Para isso, novos centros de atendimento devem ser construídos, bem como a
ampliação do número de vagas das duas unidades em funcionamento atualmente.
Para a realização do estudo foi desenvolvida uma revisão de literatura e
documental, com vistas a investigar a gestão das medidas socioeducativas de
semiliberdade no Maranhão. Partindo-se do exposto, os dados revelam que a
aplicação das medidas socioeducativas de semiliberdade no atendimento ao público
adolescente do estado do Maranhão necessita ser amplamente debatidas para a
solução da problemática, e concretamente modificadas em sua forma de gestão e
seus desenhos institucionais, com fito em eliminar o estado de disfuncionamento e
violência institucional contra a dignidade dos adolescentes.
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RESUMO
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, através da aprovação
do parecer CNE 003/2004 (BRASIL, 2004) e sua Resolução 01/2004 (BRASIL, 2004)
são um modelo de política pública implementado para a modificação do processo de
exclusão promovido pelo nosso sistema educacional e consequentemente a práticas
docentes desenvolvidas nos interiores das instituições escolares. A educação é o
meio mais democrático de libertação do homem. Isto porque o entendimento não faz
acepção de pessoas, e qualquer um com oportunidades, incentivos e auxílio pode
aprender e se tornar um sujeito consciente e ativo na sociedade. Em uma sociedade
oriunda de uma estrutura escravagista e altamente preconceituosa, como garantir que
negros e outras etnias e minorias possam ter acesso aos meios de elevação social e
cultural? O silenciamento das instituições educativas e dos/as docentes em relação
aos preconceitos contra determinados grupos étnico-raciais, é um dos elementos que
contribuem para a construção de um olhar único, homogeneizado, muitas vezes
voltado a um aspecto sociocultural europeu branco, pregando no sentido étnico-racial
uma educação para o embranquecimento, em contraposição à sociedade
heterogênea que vai à estas instituições. Assim, o presente trabalho discute, por meio
da revisão bibliográfica, os aspectos étnico-raciais em sala de aula e sua importância
para a formação docente e discente. O jovem, alvo de tanta violência e discriminação,
é também o agente que pode lutar pela mudança do status quo, operando, sob outro
lábaro, mudanças e transformações que ajudem os homens a caminharem melhor
sobre a terra. Por isso, a educação como instrumento transformador, e o docente
como mediador do processo, são necessários ao passo a passo das mudanças,
discutindo e viabilizando os rumos necessários para a vida humana progredir.
Palavras-chave: Educação étnico-racial. Formação docente. Racismo.
ABSTRACT
The National Curriculum Guidelines for the Education of Ethnic-Racial Relations and
for the Teaching of African and Afro-Brazilian History and Culture, through the approval
of CNE opinion 003/2004 (BRASIL, 2004) and its Resolution 01/2004 (BRASIL, 2004)
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are a public policy model implemented for the modification of the exclusion process
promoted by our educational system and consequently to teaching practices
developed within school institutions. Education is the most democratic means of
freeing man. This is because understanding does not make people feel, and anyone
with opportunities, incentives and help can learn and become a conscious and active
subject in society. In a society derived from a slave and highly prejudiced structure,
how can we ensure that blacks and other ethnicities and minorities can have access
to social and cultural means of uplift? The silencing of educational institutions and
teachers in relation to prejudices against certain ethnic-racial groups is one of the
elements that contribute to the construction of a unique, homogenized look, often
focused on a white European sociocultural aspect, preaching in the ethnic-racial sense
an education for whitening, as opposed to the heterogeneous society that goes to
these institutions. Thus, the present work discusses, through the bibliographic review,
the ethnic-racial aspects in the classroom and their importance for teacher and student
education. The young man, the target of so much violence and discrimination, is also
the agent who can fight for the change of the status quo, operating, under another
labaro, changes and transformations that help men to walk better on the earth.
Therefore, education as a transforming instrument, and the teacher as a mediator of
the process, are necessary to step by step the changes, discussing and enabling the
necessary directions for human life to progress.
Keywords: Ethnic-racial education. Teacher training. Racism.

INTRODUÇÃO
Educar-se nas relações étnico-raciais é promover a reeducação das relações
entre negros e não negros, emergindo as dores e medos que têm sido geradas pelos
processos de opressão existentes na sociedade (BRASIL, 2004), proporcionando uma
formação de cidadãos e cidadãs empenhados em promover mudanças sociais e que
lutem por igualdade no exercício dos direitos próprios a diferentes pertencimentos
étnico-raciais (SILVA, 2007). Esse papel deve ser cumprido através de nossos/as
docentes, através da Diretriz supramencionada. A garantia do direito à educação
envolve, igualmente, medidas positivas do Estado no sentido de formular e implantar
políticas que o garantam, ao reconhecer a centralidade do papel da escola no
desenvolvimento e na transformação social, e na necessidade de fazer uso do ensino
na promoção da diversidade cultural, o combate ao racismo, à intolerância religiosa,
à xenofobia e demais intolerâncias religiosas. Portanto, a Lei 10.639/2003, discutida
neste Guia, se coaduna com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
Conforme o Guia de atuação Ministerial para Igualdade Étnico-Racial na
Educação(2015), as políticas de formação inicial e continuada dos profissionais de
educação no marco da LDB 9394/1996 alterada pelas Leis 10.639/2003 e
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11.645/2008 e das orientações presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, devem propiciar a compreensão da dinâmica social e cultural
brasileira considerando a participação dos africanos, indígenas e seus descendentes,
trazer representações positivas dos diferentes grupos étnico-raciais que compõem o
País e pautar uma escola democrática que respeite todas as pessoas.
Os programas de formação inicial e continuada são fundamentais para que as
temáticas propostas nas leis e especificadas nas diretrizes cheguem no cotidiano das
escolas pois é por meio delas que os profissionais da educação têm a possibilidade
de conhecer ideias e conceitos que: 1) deslocam africanos, afrodescendentes e
indígenas do lugar de passivos para o lugar de sujeitos que contribuíram para a
formação nacional; 2) explicitem como o racismo se constituiu ao longo da história
como um obstáculo para o reconhecimento dessas contribuições; e 3) fortalecem um
processo de valorização dos diferentes grupos étnico-raciais que fazem parte do País
e, consequentemente, desconstrói um imaginário racista.
A implementação da LDB 9.394/96 alterada pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08,
bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, exige
uma quebra de paradigmas e renovação não só dos currículos, mas também a
produção de novos materiais didáticos que subsidiem as ações dos profissionais de
educação e ofereçam um olhar renovado sobre a temática para todas e todos os
envolvidos nos processos educativos. Nesse sentido, o Plano Nacional para
Implementação das DCNs compromete as políticas nacionais de produção e
distribuição de materiais didáticos paradidáticos com essa mudança, orientando as
comissões de programas como PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e o
PNBE (Programa Nacional de Bibliotecas Escolares) a se atentarem para a aprovação
de materiais que atendam as orientações das Diretrizes. Também destaca a
importância do fomento à produção local de material didático e paradidático.
As diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais são
políticas públicas que tem como objetivo instigar a criação de pedagogias, tendo um
caráter normatizar, que visa à instrumentalização do planejamento e da ação
educativa. Contudo, para a efetivação destas políticas é de fundamental importância
que os/as docentes sejam condizentes ao projeto de mundo proposto pelas diretrizes
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para a educação das relações étnico-raciais, buscando a articulação da sua prática
cotidiana com as normas e princípios legitimados por elas.
A educação das relações étnico-raciais se fundamenta como uma política de
reconhecimento que “[...] requer adoções de políticas educacionais que valorizem a
diversidade, a fim de superar as desigualdades étnico-raciais presentes na sociedade”
(BRASIL, 2004a, p.11)bem como de reparação para a educação dos negros, “[...]
buscando a valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição
das competências e dos conhecimentos tidos como indispensáveispara continuidade
nos estudos”. (BRASIL, 2004a, p.11). Isso implica, necessariamente, em reformas
educacionais e no reposicionamento de nossos educadores.O ser humano, em seu
trajeto, imprimiu muitas marcas no tempo e na história. Algumas dessas marcas,
porém, são menos vistosas, evocando, pois, a violência, o ódio e o assassínio. Esse
traço, tão infame, mas tão real no homem, é como o estigma de Caim traçado à sua
fronte. Um desses rastros infames imprimidos na história, é o preconceito. Este,
manifesta-se de muitas maneiras e por razões variadas. Mas não há que negar que,
pelo menos desde o advento do mundo moderno, o aspecto mais gritante do
preconceito está intimamente relacionado ao racismo. Embora nos dias atuais se
discuta o horror inerente ao racismo, outrora tal conceito circulava abertamente entre
a elite intelectual europeia, depois americana. Não há como precisar absolutamente
seu início. Sabe-se que alguns povos, ao afirmar-se a si próprios, o faziam pondo à
parte os outros. É o caso, por exemplo, dos estigmas: judeus e gentios, gregos e
bárbaros, etc.
O pensamento racista circulou por muito tempo na Europa disfarçado de
ciência. Chamavam-no de Eugenia ou Higiene Racial. Em ambos os casos se fazia a
discriminação de algumas etnias em detrimento da adoração a outra, ou seja, a
Ariana. Homens de letras e ciências fizeram suas essas ideias. É o caso de Francis
Galton (1822 - 1911), Conde Gobineau (1816 - 1882), Euclides da Cunha (1866 1909), entre outros.
O escritor Lima Barreto (2010), em seu romance Recordações do Escrivão
Isaías Caminha, logo no introito do livro, abre seu prefácio com um episódio que o
estimulou a lançar mão da escrituração de um romance. Segundo o autor, chegou-lhe
nas mãos um jornal em que, logo no frontispício, havia um artigo cujo conteúdo
resumia-se a afirmar que os homens negros e mulatos eram excepcionalmente
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inteligentes em criança, mas que, tão logo chegavam a vida adulta, emburreciam. E
que a razão para isso era o fator racial.
Escandalizado, Lima Barreto escreve um romance cujo objetivo é demonstrar
que de fato os negros mulatos, em infância, são muito inteligentes, mas que,
inelutavelmente, fracassam. Contudo, a razão para isso não é racial, mas sim social.
É a sociedade preconceituosa, racista e excluidora que esmaga os homens negros,
impedindo-os de galgar melhores condições sociais.
Ainda que lamentável, esse pensamento racista de que negros e outras etnias
são inferiores e fadadas ao fracasso e a promiscuidade racial, era algo bastante
difundido. Não é de se estranhar que, na maior manifestação de racismo insano e
homicida, ou seja, o nazismo, muitos intelectuais e cientistas haviam aderido as
sandices hitleristas, porquanto, mesmo os mais absurdos de Hitler, não constituíam
uma novidade, mas tratava-se de um assunto bastante difundido. Mas, para júbilo
humano, tal como o nazismo ruiu, também o racismo há de se esfarelar. Para tanto, é
necessário que se lute valentemente, não como armas de fogo, mas com as armas
da inteligência. E é nesse aspecto que entra a educação.
A educação é o meio mais democrático de libertação do homem. Isto porque o
entendimento não faz acepção de pessoas, e qualquer um com oportunidades,
incentivos e auxílio pode aprender e se tornar um sujeito consciente e ativo na
sociedade. Mas é aí que reside o problema. Numa sociedade oriunda de uma estrutura
escravagista e altamente preconceituosa, como garantir que negros e outras etnias e
minorias possam ter acesso aos meios de elevação social e cultural?
Ainda que bastantes leis existam no Brasil, e mesmo com a conquista da
criminalização do racismo, suas manifestações latentes podem ser vistas nas
entrelinhas de uma estrutura social nomeadamente democrática, mas que se
comporta como algo refratário, oligárquico e antiquado, permanecendo igual ao que
fora nos tempos da escravidão. Neste âmbito, poder-se-ia discutir soluções aos
montes, assim como tecer verrinas críticas ao sistema social vigente. Porém, é mister
analisar o problema do ponto de vista da ação de cada indivíduo no trato com tais
situações, de sorte a se despojar dos preconceitos intimamente enraizados, e
colaborar com a formação ética, social e cultural dos alunos.
Visto isto, o presente trabalho discute os aspectos étnico-raciais em sala de
aula e sua importância para a formação docente e discente. O jovem, alvo de tanta
violência e discriminação, é também o agente que pode lutar pela mudança do status
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quo, operando, sob outro lábaro, mudanças e transformações que ajudem os homens
a caminharem melhor sobre a terra. Por isso, a educação como instrumento
transformador, e o docente como mediador do processo, são necessários ao passo a
passo das mudanças, discutindo e viabilizando os rumos necessários para a vida
humana progredir.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma reflexão a partir da revisão de
literatura, considerada por Bastos et al (1995) como ferramenta de aproximação do
leitor com as pesquisas já existentes relacionadas ao tema em debate.
Sendo assim, este trabalho classifica-se como uma pesquisa descritiva,
visto que, conforme conceituação fornecida por Rudio (2002), esse método busca
descrever as características de um determinado fenômeno interpretando-o sem
buscar interferência prática na realidade debate.
O tipo de abordagem é a qualitativa. Como destacado por Machado
(2021), esta abordagem tem como objetivo examinar as evidencias baseando-se em
dados verbas e/ou visuais a fim de entender um determinado fenômeno.

DESENVOLVIMENTO
Em uma sociedade tão diversa, como a brasileira, subsistem camadas e
camadas de discriminação. Em face disso, numa época em que a pluralidade de
ideias, etnias e raças faz-se necessário, um problema se lhe defronta: como fazer com
que pessoas marginalizadas se sintam acolhidas?
Na sala de aula é comum ao professor lidar com alunos cujos dramas, e
aspectos sociais enraizados, são multifacetados. Cada aspecto uma barreira e uma
dificuldade. Afinal, como afirma Martins e Pimenta (2020), mesmo com o fim da
escravidão completando um pouco mais de um centenário no Brasil, o país ainda
ostenta

as

chagas

ulcerosas

do

período

escravagista,

discriminatório

e

preconceituoso, pouco simples de curar.
Ademais, com as transformações ocorridas em vários âmbitos da vida social e
organizacional, resultado do neoliberalismo da década de 1990, sobretudo com o
processo de globalização, as políticas públicas, principalmente as educacionais,
passaram a notar que os fatores culturais não se podem dissociar dos aspectos
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sociopolíticos e econômicos. Devido a isso, tem vindo a lume novas demandas
educativas que exigem um olhar diferenciado no tocante à formação docente e as
pluralidades existentes numa escola (MARTINS; PIMENTA, 2020).
Essa mudança, contudo, tinha por objetivo central, apenas, estimular os jovens
a adentrar o mercado de trabalho. Quanto aos menos favorecidos, estes só puderam
aproveitar mais oportunidades, como o direito à educação, e o ingresso às
universidades, de modo gradual e lento, restando ainda muitos obstáculos que vencer.
Ainda que haja muitos empecilhos, todavia, as comunidades mais afetadas, como a
comunidade afrodescendente, jamais se furtaram de lutar (MARTINS; PIMENTA,
2020).
Afinal, como afirmam Martins e Pimenta (2020), desde o império escravista,
escravos e alforriados lutaram por melhores condições, criando como modo de
resistência quilombos e rebeliões. Mais tarde, na viração do século XIX para o XX, os
negros, já organizados em associações, participam socialmente e fundam e trabalham
em revistas e jornais, a fim de tornar conhecidos os abusos sofridos por si e por seus
ancestrais.
É notável que, embora expatriados e forçados aos mais cruel dos regimes
inventado pelo homem, a escravidão, os escravos e, posteriormente, seus
descendentes, jamais baixaram a cerviz, mas resistiram quanto puderam, alguns, com
mais chances de revoltar-se, outros com mais chances de conservarem consigo a
memória do que são e donde vieram. Aspecto que crueza alguma pode surrupiar.
Contudo, embora esse seja um tema sobremodo importante para entender o
Brasil, falta muito ainda que se debruçar sobre a complexidade do tema. As Ciências
Humanas, recentemente, têm posto a diversidade no centro de suas discussões. No
entanto, os demais setores, como as Ciências da Natureza e as Ciências Exatas,
ainda não estão inteiramente engajados, o que, mudando-se o quadro, pode vir a
tornar ainda mais forte o movimento em prol da diversidade (BRASIL, 2006).
Por isso, as discussões que tratam do étnico-racial e da diversidade são
imprescindíveis, visto que, ponderados no plano das ideias, o assunto adquire relevo
maior, porquanto estudiosos sérios dedicam tempo e esforço para entendê-lo.
Compreender tais assuntos ao nível que se exige, ou seja, a ponto de o docente ter
capacidade de agir e transformar alunos é essencial.
Para tanto, o MEC, no tocante às Orientações e Ações para Educação das
Relações Étnico-Raciais, sublinha a importância de que o assunto seja trabalhado nos
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cursos de formação, nas escolas de Educação Básica, dialogando, pois, a
universidade, a fim de proporcionar uma melhor e mais adequada formação de
professores (MARTINS; PIMENTA, 2020).
Contudo, segundo Pimenta (2018), os órgãos internacionais de educação têm
enfatizado a formação do professor técnico, apenas um instrumento para a execução
de ideias capitalistas. Contudo, um professor preparado para lidar com todos os
desafios atuais deve seguir caminho diametralmente oposto ao exigido pelo mercado.
Que diferença fará um professor que lança mão dum livro didático e o expõem como
o faria a um almanaque da Mônica a uma criança. Um professor educador, propõe
reflexão crítica, associa conteúdos a vivências e experiências, fazendo com que os
alunos se sintam parte do processo educativo, e não meros receptores.
É mister suplantar a falsa ideia de que o docente é um banco de dados que
coleta e repassa informação, como o faria um robô. Quanto aos alunos, estes não são
figurantes, mas sujeitos ativos da educação. Assim, numa sala de aula, ao tratar da
diversidade e do racismo, cabe ao professor mostrar aos discentes o quão enraizados
os preceitos racistas se encontram na sociedade, para só então mostrar caminhos
possíveis para que cada possa se despojar de seus preconceitos. Por isso, Lima
(2001) diz que o docente necessita articular os conhecimentos científicos aos saberes
pessoais dos alunos, ter uma formação que o garanta ter sucesso em todas essas
empreitadas, além de um tato com as diferenças e o trabalho com cada tensão em
jogo.
O professor é a ponte do conhecimento. Ele não deve ser uma pedra de
tropeço. Por isso, Freire (2004) afirma que cabe ao professor tomar posições
concretas para ajudar os alunos a superar seus desafios e singularidades. É uma
tarefa árdua, porém muito recompensadora. Ajudar as pessoas, educá-las, e então
libertá-las, principalmente das amarras antiquadas do racismo, é um privilégio e uma
missão que cada professor, de bom grado, deveria se dedicar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, estudar a complexidade das relações, a natureza das cruezas
que ainda circulam derredor como que caminhando a quatro patas, semelhante a uma
fera pronta para devorar, é de enorme valia nos estudos educativos. Afinal, o racismo
de fato é uma fera que precisa ser repelida para o vazio para sempre!
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Por isso, a educação étnico-racial mostra-se notável para a formação
professoral, visto que auxilia o estudante e professor a refletir não sobre o outro, mas
sobre si, e em como os preconceitos estão presentes em todos os homens. Livrar-se
de tais comportamentos não é tarefa simples. Requer uma consciência plena do
problema e de que papel cada sujeito desempenha no espetáculo da vida.
Somente assim, após longos períodos de elucubração, pode-se ponderar
medidas, soluções e estratégias. Essa dificuldade potencializa-se ainda mais quando
se trata de lidar com dezenas de alunos com preconceitos, traumas, singularidades
que requerem do docente não a comunicação de um conteúdo, mas sim que, alunos
e professor, reflita sobre cada aspecto necessário para entender a pluralidade e
incentivá-la. Esse resultado, pois, será sempre proporcional ao nível de esforço e
capacidade de todos os envolvidos no processo de educação. Os resultados,
sobrevivem por décadas, quiçá séculos.
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RESUMO
A educação é o meio mais democrático de libertação do homem. Isto porque o
entendimento não faz acepção de pessoas, e qualquer um com oportunidades,
incentivos e auxílio pode aprender e se tornar um sujeito consciente e ativo na
sociedade. A inclusão subentende uma ação em prol dos direitos humanos e cívicos,
tende a modificar a essência e a estrutura da própria escola. A escola terá de adaptarse a todas as crianças, ou melhor, a variedade humana. Uma política efetivamente
inclusiva deve ocupar-se com a desinstitucionalização da exclusão, seja ela no espaço
da escola ou em outras estruturas sociais. Assim, a implementação de políticas
inclusivas que pretendam ser efetivas e duradouras devem incidir sobre a rede de
relações que se materializam através das instituições já que as práticas
discriminatórias que elas produzem extrapolam, em muito, os muros e regulamentos
dos territórios organizacionais que as evidenciam. Em uma sociedade oriunda de uma
estrutura escravagista e altamente preconceituosa, como garantir que negros e outras
etnias e minorias possam ter acesso aos meios de elevação social e cultural? Assim,
o presente trabalho discute, por meio da revisão bibliográfica, os aspectos étnicoraciais em sala de aula e sua importância para a formação docente e discente. O
jovem, alvo de tanta violência e discriminação, é também o agente que pode lutar pela
mudança do status quo, operando, sob outro lábaro, mudanças e transformações que
ajudem os homens a caminharem melhor sobre a terra. É importante ressaltar que
todas as mudanças ocorridas na educação brasileira nos últimos anos foram nas
LDB's e, também a criação de Políticas Públicas Educacionais com o intuito de
oferecer uma educação inclusiva e de qualidade e por fim garantir a inclusão e
permanência da pessoa com necessidade educacional específica dentro da sala de
aula.
Palavras-Chave: Educação. Sociedade. Inclusão. Políticas Públicas.
ABSTRACT
Education is the most democratic means of freeing man. This is because
understanding does not make people feel, and anyone with opportunities, incentives
and help can learn and become a conscious and active subject in society. Inclusion
underunderstands an action for human and civic rights, tends to modify the essence
and structure of the school itself. The school will have to adapt to all children, or rather,
human variability. An effectively inclusive policy must be to deal with the
deinstitutionalisation of exclusion, whether in the school space or in other social
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structures. Thus, the implementation of inclusive policies intended to be effective and
durable should focus on the network of relationships that materialize through
institutions since the practices discriminatory measures they produce go far beyond
the walls and regulations of the organizational territories that show them. In a society
derived from a slave and highly prejudiced structure, how can we ensure that blacks
and other ethnicities and minorities can have access to social and cultural means of
uplift? Thus, the present work discusses, through the bibliographic review, the ethnicracial aspects in the classroom and their importance for teacher and student education.
The young man, the target of so much violence and discrimination, is also the agent
who can fight for the change of the status quo, operating, under another labaro,
changes and transformations that help men to walk better on the earth. It is important
to highlight that all the changes that have occurred in Brazilian education in recent
years have been in ldb's and also the creation of Educational Public Policies in order
to offer an inclusive and quality education and finally ensure the inclusion and
permanence of the person with specific educational need within the classroom.
Keywords: Education. Society. Inclusion. Public Policy.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas
constitui uma das grandes dificuldades educacionais que, em alguns casos, mostramse mesmo insolúveis, ao menos aparentemente. Isto porque essas questões incluem
aspectos estruturais do sistema educacional, além de barreiras inerentes ao processo
de ensino.
A discussão sobre políticas inclusivas costuma centrar-se nos eixos da
organização sociopolítica necessária a viabilizá-Ia e dos direitos individuais do público
a que se destina. Os importantes avanços produzidos pela democratização da
sociedade, em muito alavancada pelos movimentos de direitos humanos, apontam a
emergência da construção de espaços sociais menos excludentes e de alternativas
para o convívio na diversidade. A capacidade que uma cultura tem de lidar com as
heterogeneidades que a compõe tornou-se uma espécie de critério de avaliação de
seu estágio evolutivo, especialmente em tempos de fundamentalismos e intolerâncias
de todas as ordens como este em que vivemos.
Nessa perspectiva, a inclusão social deixa de ser uma preocupação a ser
dividida entre governantes, especialistas e um grupo delimitado de cidadãos com
alguma diferença e passa a ser uma questão fundamental da sociedade. A questão
se torna complexa quando nos deparamos com a realidade de uma mesma
sociedade, que demanda soluções de sustentação e viabilidade para sua própria
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pluralidade, não é uma sociedade inclusiva. Longe disto, sabemos o quanto
instituições criadas para regrar o convívio entre os homens tendem a reforçar a
discriminação e a criar territórios que classificam e hierarquizam os cidadãos
justamente a partir de suas diferenças.
As pessoas com deficiência, com síndromes, são historicamente identificadas
como páreas sociais em função de um conjunto de igualdades mais ou menos
constantes que acabam por definir seu lugar na sociedade: lugar de exclusão. Como
instituição social não poderá continuar a agir no sentido de escorraçar ou segregar
aqueles que não aprendem como os outros, sob pena de negar a si própria.
(Fonseca,1995, p.202). As Políticas Públicas Educacionais elas não estão apenas
ligadas às questões que venham tratar da permanência e garantia ao acesso a
educação da criança e do adolescente às escolas públicas, mas atuam diretamente
na construção de uma sociedade crítica que devem se originar nestas escolas a partir
da educação. Por isso, a educação como instrumento transformador, e o docente
como mediador do processo, são necessários ao passo a passo das mudanças,
discutindo e viabilizando os rumos necessários para a vida humana progredir.
Bueno (2011), afirma que “uma política efetiva de educação inclusiva deve ser
gradativa, contínua, sistemática e planejada, na perspectiva de oferecer às crianças
deficientes educação de qualidade; (...)”, neste sentido o trabalho justifica-se tendo
em vista a importância de aprofundar os estudos das políticas públicas de inclusão e
avaliar sua contribuição no processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Durante
todo esse processo de desenvolvimento ao decorrer da história, muitos foram os
efeitos, num cenário de atendimento especializado, entretanto seu olhar para os
deficientes mudou apenas após séculos, para só então terem direitos garantidos por
lei. Dessa forma, percebe-se a necessidade de estudos mais investigativos sobre a
história da educação, principalmente das políticas públicas para esta temática de
educação especial, bem como problemática de cunho social.
No Brasil, perante o campo normativo só foi possível complementar após
embasamentos da Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990),
que forneceu definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de
aprendizagem, e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que dispôs sobre
princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais. Esta
que foi promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, onde realizaram a
Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais.
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Muitos são os desafios enfrentados para a implementação de políticas públicas
referentes à Educação Especial, e isso vai desde pequenos detalhes. Apesar da
garantia do direito à Educação Inclusiva perante a lei, os professores ainda não estão
preparados para receber esses alunos, visto que sua formação é defasada, por isso
a importância de uma formação continuada.
O objetivo das políticas públicas de inclusão social na educação superior deve
ser a formação de uma comunidade cívica que une alto grau de tolerância e elevado
capital social, onde se respeite o direito à diferença e as robustas formas de interação
e cooperação comunitária não se restringem a indivíduos que possuem as mesmas
características, mas incluem indivíduos diversos sob o ponto de vista étnico, cultural,
religioso, social e político.
O tipo de capital social necessário para a efetividade destas políticas é o capital
bridging, presente nas relações entre indivíduos não tão próximos, nem tão
vinculados. É a multiplicação de laços entre grupos sociais diversos e com
características

diferentes

que

constitui

o

ambiente

apropriado

para

o

desenvolvimento, a democracia e a inclusão social. A criação desse capital social
numa perspectiva de desenvolvimento leva a constituição de políticas públicas que
tornem as instituições de ensino superior espaços que reúnam estudantes de
diferentes classes sociais favorecendo a criação de laços bridging, tanto entre alunos
como dos alunos com os pais e professores, ao proporcionar pontos de coincidência
entre eles (SCHMIDT, 2008).
No estabelecimento de políticas públicas que visam a inclusão social na
educação a partir do capital social, o empoderamento das populações marginalizadas
é elemento central. Em razão das múltiplas barreiras sociais que lhes são impostas,
os pobres tem extrema dificuldade de ver-se como atores capazes de exercer alguma
influência real no seu ambiente social e na esfera política. O empoderamento consiste
numa transformação atitudinal de grupos sociais desfavorecidos que os capacita “para
a articulação de interesses, a participação comunitária e lhes facilita o acesso e
controle de recursos disponíveis, a fim de que possam levar uma vida
autodeterminada, auto-responsável e participar do processo político” (BAQUERO,
2005).
Embora tais problemas acompanhem o processo educativo há tempos, nem
sempre seus traços ficaram muito nítidos para a maioria da população. Contudo, com
o isolamento social resultante da pandemia do COVID-19, essas falhas do processo
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de inclusão foram mais acentuadamente notadas. Assim, pois, embora estejam
previstas na Lei da Inclusão, lei nº 13.146/2015, e na Constituição Federal de 1988,
os decretos acabam dando margem para interpretações que objetivam transferir a
responsabilidade de ensinar alunos com deficiências das escolas regulares para as
escolas especiais.
Adstrita a isso, é notável sublinhar a ausência de formação continuada dos
professores, com o intuito de atenderem à demanda desse público e de
direcionamentos dos currículos, além da precariedade dos projetos políticopedagógicos das escolas que não logram oferecer propostas arrojadas para suprir
esta demanda. Dessa forma, se o processo de inclusão em si já consiste antes num
desafio, o ambiente em torno torna ainda mais complicado o ambiente educativo e
inclusivo.
Dessa forma, ante o contexto de pandemia, este artigo tem por objetivo
sublinhar a imprescindibilidade de haja políticas públicas pertinentes e democráticas
que auxiliem no atendimento da educação especial, da mesma forma que minimize
os impactos das consequências ocasionadas pelo isolamento oriundo da pandemia
do Covid-19. É mister, pois, destacar que as transformações sociais, ocorrem,
socialmente, através de lutas quotidianas que objetivam a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.
Dessa maneira, a metodologia será baseada na análise documental
(RICHARDSON, 1999) de políticas públicas, com foco nas pessoas com deficiência,
além de uma revisão bibliográfica. Para tanto, apresentar-se-á neste artigo uma linha
temporal das principais leis nacionais que procuram garantir a educação no país.
Assim sendo, configura objetivo deste trabalho que os resultados apresentados
contribuam para os educadores e o poder público, para repensarem à educação no
âmbito político e metodológico, a fim de alcancem melhores condições para atender
demandas variadas e incluir no processo educativo as pessoas que ao longo da
história foram injustamente escamoteadas.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 CENÁRIO PANDÊMICO: BREVES CONSIDERAÇÕES

Desde o final de 2019, o mundo observa um aumento exponencial do que se
tornará uma pandemia. O coronavírus pode causar dor de garganta, tosse, febre e,
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em casos graves, dificuldades respiratórias e pneumonia, que podem levar à morte
(CHEN et al., 2020). O vírus deposita-se no trato respiratório e é transmitido de pessoa
para pessoa através de gotículas de saliva expelidas da boca de um indivíduo
infectado (XINHUA, 2020).
Há indícios de que o vírus começou a se espalhar na China e, devido à sua alta
transmissibilidade, propagou-se rapidamente a nível global (HUANG et al., 2020).
Infelizmente, o número de mortes em todo o mundo por esta doença ultrapassou
milhares. Segundo Who (2020), países como Itália, Espanha e Estados Unidos estão
entre os mais afetados, cujos sistemas de saúde não conseguem mais suportar o
número de pacientes que necessitam de unidades de terapia intensiva (UTIs) e
respiradouros.
Entre as recomendações da Organização Mundial da Saúde estão: testar a
população para o novo coronavírus, distanciamento social e quarentena daqueles que
apresentam sintomas da doença a fim de conter o contágio dando assim, às
autoridades, sistemas de saúde e cientistas tempo para combater a doença.
Cardoso; Taveira; Stribel (2021) destacam que, apesar das recomendações de
entidades nacionais e internacionais de saúde (incluindo o Ministério da Saúde do
Brasil), o isolamento social tem sido amplamente criticado por alguns conservadores
(empresários e líderes religiosos associados à direita conservadora) na política e na
economia brasileira, principalmente o atual presidente, Jair Bolsonaro. Em um
discurso na televisão, ele aventou a ideia de "isolamento vertical" em que grupos de
risco (idosos, doentes crônicos ou portadores de uma determinada condição médica)
permaneceriam isolados enquanto jovens e adultos poderiam voltar para preencher
empregos, tornando a economia menos prejudicada.
Os autores pontuam ainda que tal estratégia foi implementada inicialmente em
outros países e acabou com problemas gravíssimos e mortes em massa. O prefeito
de Milão, na Itália, chegou a lançar o movimento #Milannosiferma (Milão não pode
parar). Algumas semanas depois pediu desculpas publicamente à cidade, que já
contabilizava um dos maiores índices de óbitos devido à doença. A campanha virou
modelo para o governo brasileiro, batizada de #OBrasilNãoPodeParar, custando cerca
4,8 milhões de reais aos cofres públicos. Diante disso, a Justiça Federal impediu que
a campanha fosse exibida na TV e no rádio, embora o vídeo tenha viralizado nas redes
sociais, sem explicação para os gastos desnecessários da campanha.
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Mesmo com conflitos entre as esferas políticas e econômicas, a maioria dos
brasileiros permaneceu socialmente isolada. Servidores públicos, assalariados,
autônomos, pequenos empresários e professores são exemplos de profissionais que
passaram a trabalhar em casa (home-office) desde 16 de março de 2020. Como
resultado, o debate sobre ensino a distância e educação a distância (EaD) reacendeu.
Muitas escolas e universidades estão adotando (em caráter emergencial) essa
abordagem para evitar atrasos no calendário acadêmico e garantir que os alunos
aderem ao conteúdo. Como aponta Junqueira (2020), em situações de grave crise, a
educação a distância (EaD) não pode ser confundida com atividades remotas na
Internet em caráter emergencial.
A EaD é um conceito didático de ensino-aprendizagem que envolve estrutura,
conteúdo, treinamento, desde o projeto instrucional inicial adaptado às características
de uma determinada área do conhecimento até a avaliação do aprendizado do aluno,
conduzida por equipes multidisciplinares treinadas.
Enquanto isso, as atividades remotas são atividades temporárias realizadas
pela Internet em situações instáveis e emergenciais, na tentativa de reduzir os danos
à aprendizagem do sistema de ensino presencial original. Com isso, a sugestão de
ensino remoto não deve ser considerada sinônimo de educação a distância, pois a
ideia da primeira parte é adaptar as atividades ou práticas presenciais a um leque de
possibilidades virtuais que não seriam viáveis na modalidade presencial ensino é
permitido, enquanto a segunda engloba um modelo de educação com uma estrutura
bem definida (CARDOSO; TAVEIRA; STRIBEL, 2021).
Nessa situação de isolamento social e fechamento temporário de escolas, o
ensino remoto está sendo utilizado pela Secretaria Estadual de Educação como uma
ação poderosa para orientar professores e alunos a utilizarem ferramentas
tecnológicas a fim de continuar o processo de ensino, embora sabe-se que o que pode
ser visto da perspectiva de uma instituição escolar inclusiva, esses estilos de ensino
não são capazes de atender a maioria dos alunos que são o público-alvo da educação
especial. Dadas as suas necessidades, os professores mediam e intervêm
diretamente, mas ainda há quem não tenha acesso às ferramentas necessárias para
o ensino à distância, pelo que estes grupos são excluídos.
Dessa forma, enfrentamos um trabalho árduo e desafiador em desacordo com
os rumos políticos que muitas vezes contrariam o processo de inclusão. Como afirma
Damasceno (2006), a educação inclusiva é um ato político. Assim, como desvincular
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a educação da política? Evidencia-se aqui, o patrono da Educação, Paulo Freire
quando disse que “a educação é um ato político”. Portanto, não podemos negar que
a inclusão escolar ressalta consigo interesses escondidos em uma teia emaranhada
de discursos, políticas de ação afirmativa, textos legais etc.
Considerando os muitos desafios das escolas de todo o país, os diferentes
níveis de ensino e a história da educação especial em termos de inclusão,
enfrentamos desafios ainda maiores durante a pandemia. Segundo Mendes e Bastos
(2016), que enfatizam que a inclusão é um tema que tem suscitado muitos debates, o
processo de inclusão de indivíduos com algum tipo de deficiência na educação geral
é relativamente recente e tem sido levantado como um grande tema de debate nas
discussões sobre educação, tanto no que se refere às políticas voltadas para o
atendimento às necessidades, como nos diálogos entre educadores acerca dos
atendimentos dentro da sala de aula.
Portanto, quando os alunos com deficiência são novamente excluídos (ainda
que forçados pelas circunstâncias), há a necessidade de debater a questão da
inclusão. Para Sales; Moreira e Couto (2016), a inclusão não é alcançada apenas por
meio do cumprimento de estatutos e leis, mas a academia e a sociedade em geral
devem se esforçar para alcançar a inclusão, se não ideal, pelo menos de forma
satisfatória.

2.2 INCLUSÃO ESPECIAL E SUAS POLÍTICAS NO BRASIL

Vale notar que quando falamos de política nos referimos às ideias que circulam
na sociedade e orientam diferentes instâncias da vida humana, isto é, desde ações
supra-estatal à vida cotidiana (BALL, 1994). Assim, várias leis e documentos
internacionais garantem o acesso e permanência da educação a todos sem
discriminação no sistema educativo. Seguindo algumas das leis e documentos mais
importantes, iniciamos pela Constituição da República de 1988, que prevê o
desenvolvimento integral da cidadãos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e qualquer outra forma de discriminação. Garante também, a todos o direito à
escola; e fazer da educação e do acesso ao mais alto nível de ensino, pesquisa e
produção artística um princípio de acordo com a capacidade de cada pessoa (BRASIL,
1988).
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Em 1989, a Lei nº 7.853/89 passou a dispor sobre a integração social de
indivíduos com deficiência. Por exemplo, no campo da educação, exige a inserção
das escolas especiais privadas e públicas no sistema de ensino e a oferta de
educação especial obrigatória e gratuita nas instituições públicas de ensino. Também
estipula que o governo deve ser responsável pela inscrição obrigatória em instituições
públicas e privadas para pessoas com deficiência que estejam aptas a integrar o
sistema formal de educação (BRASIL, 1989). Em outras palavras, isso implica que a
maioria das crianças é socialmente incapaz e, portanto, incapaz de aprender,
excluindo assim a maioria das crianças. O acesso a material escolar, merenda escolar
e bolsas também é garantido pelo texto.
A Lei nº 8.069, conhecida também como o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) de 1990, garante, entre outras afirmações, o atendimento
especializado no âmbito escolar para educandos com deficiência, sobretudo no
sistema formal de ensino; e ações e políticas de proteção que priorizem o atendimento
às famílias de crianças e adolescentes com esta condição (BRASIL, 1990).
Quando se trata de inclusão escolar, também teve destaque a publicação da
Política Nacional de Educação Especial de 1994, cujo texto foi visto como um atraso,
pois propunha o que se convencionou chamar de “integração instrucional”, o processo
de permitir a entrada de crianças com deficiência que fossem capazes de
supervisionar e desenvolver atividades curriculares programadas no ensino geral na
mesma proporção que os chamados alunos “normais” (termo atualmente incompatível
com os direitos fundamentais dos indivíduos com deficiência). Em outras palavras, a
lei excluía a maioria dos educandos portadores de deficiência do sistema de ensino
regular, "empurrando-os" para a educação especial.
A Lei 9.394 de 1996 ou a atual Diretrizes e Fundamentos da Educação (LDB)
tem um capítulo dedicado à educação especial. Afirma que, quando necessário, as
escolas regulares oferecerão serviços de apoio especializado para atender às
particularidades dos discentes da educação especial. Também prevê que a
assistência educacional será prestada em sala de aula, escola ou serviços
profissionais sempre que os alunos não puderem ser incluídos nas aulas regulares
devido às suas circunstâncias específicas. Além disso, o texto aborda a formação de
professores e currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades
de crianças com deficiências, transtorno global de desenvolvimento e crianças
superdotadas ou de alta habilidade.
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Em 1999, entra vigor o Decreto nº 3.298 regulamentando a Lei nº 7.853/89, na
qual é estabelecido a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência consolidando assim, as normas de proteção, entre outras medidas. O
principal objetivo era garantir a integração plena das pessoas com deficiência no
cenário cultural e socioeconômico do país. No que diz respeito ao acesso à educação,
o texto estabelece que a educação especial é um modelo transversal de educação em
todos as modalidades e níveis do sistema de ensino (BRASIL, 1999).
Em 2001, o Plano Nacional de Educação, cujo objetivo era melhorar a
educação básica do país, agregou 30 metas para crianças e adolescentes portadores
de deficiência. O plano previa a ampliação do quantitativo de salas bem como de
equipamentos necessários à educação especial e a capacitação docente a fim de
fornecer o atendimento adequado ao público-alvo.
No mesmo ano, foi publicada a Resolução CNE/CEB nº 2, texto do Conselho
Nacional de Educação (CNE) na qual estabelecia as diretrizes nacionais para a
educação especial no ensino básico. A essência é que o sistema de ensino deveria
matricular todos os alunos, e as escolas devem se organizar para atender os alunos
com necessidades educacionais especiais, garantindo as condições necessárias para
uma educação de qualidade para todos. No entanto, o documento levanta a
possibilidade de substituir a educação regular pela especializada.
Em 2008, entra em vigor a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva traçando o histórico do longo processo de inclusão
no âmbito escolar brasileiro a fim de embasar as políticas públicas que visem
promover a educação de qualidade e adequada para todos os educandos. No mesmo
ano, foi disposto o atendimento educacional especializado (AEE) no ensino básico,
tendo como característica o conjunto de ações e recursos pedagógicos de
acessibilidade, prestado de modo complementar à formação regular dos discentes. O
documento também obriga a União a apoiar de maneira técnica e financeira os
sistemas de ensino que oferecem a modalidade.
No ano de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, passou a estabelecer
os direitos fundamentais de pessoas portadoras de deficiência, tais como: educação,
saúde e transporte. Além disso, garante o acesso às informações e comunicações
bem como o uso de tecnologia assistiva.
Em 2019, foi criada a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação
composta por três setores: diretoria de acessibilidade, mobilidade, inclusão e apoio às
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pessoas com deficiência; diretoria de políticas de educação bilíngue de surdos; e,
diretoria de políticas para modalidades especializadas de educação e tradições
culturais brasileiras.
No ano posterior, isto é, 2020, instituiu-se a Política Nacional de Educação
Especial: equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Para organizações
da sociedade civil comprometidas com a diversidade inclusiva, a política traz um risco
significativo de retrocessos na inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, e
a atual iniciativa substituiria a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva (listada anteriormente no ano de 2008), incentiva a matrícula em escolas
especiais e segrega os alunos com deficiência.

2.3 ANÁLISE GERAL DAS LEIS VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
MEDIANTE PANDEMIA
Entre progressos e regressos na formação de pessoal, instalações, recursos,
etc., é importante reconhecer que, nos últimos anos, o país desenvolveu políticas
públicas de educação especial a partir de uma perspectiva inclusiva.
Contudo, a grande maioria dos alunos com necessidades educativas especiais
estão ausentes da escola. É verdade que existem muitas leis que garantem os direitos
das pessoas com deficiência (MENDES, 2010). Porém, percebe-se que não evoluíram
para políticas públicas de educação com abrangência e eficiência suficientes para
garantir verdadeiramente a inclusão nas escolas, por exemplo, não há planos de
contingência educacional para situações como o coronavírus que vivenciamos.
A contribuição de Bonetti (2017) é que a política pública é uma ação que
emerge de um contexto social permeando a esfera nacional como uma decisão de
intervenção pública na realidade social, seja ela de investimento ou de regulação
administrativa, resultando na relação entre política e economia.
Considerando os muitos desafios das escolas de todo o país, os diferentes
níveis de ensino e a história da educação especial em termos de inclusão, enfrenta
desafios ainda maiores durante a pandemia. Mendes (2017) enfatiza que a inclusão é
um tema de muito debate, argumentando que entender a especificidade ou diferença
na escolarização de crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e crianças e adolescentes com alta capacidade/superdotação,
fazendo com que eles se destaquem dos demais alunos, faz sentido tentar limitar e
definir um conceito para abranger o debate e a pesquisa nesse campo específico.
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Nesse sentido, Cabral (2017) dialoga com Mendes (2017), afirmando que a
inclusão não se faz apenas por meio do cumprimento de estatutos e leis, mas exige o
esforço da academia e da sociedade como um todo para alcançar a inclusão, senão
ideal, pelo menos satisfatório.
E mediante isso, as instituições de ensino tornam-se inclusiva quando
reconhecem as diferenças dos alunos e buscam sua participação e avanço a partir de
novas práticas de ensino. Cabe, portanto, notar que as regulamentações que terão
impacto nas práticas pedagógicas escolares são fruto da evolução do processo de
inclusão. Esse processo é político, social e histórico e refletirá as diferentes formas
como a sociedade percebe e entende a deficiência (MONTEIRO; RIBEIRO, 2019).
Portanto, fica claro que nessa luta constante por espaço e pela implementação
de novas políticas educacionais, a realidade de enfrentar os desafios da pandemia de
Covid-19 pode ser um momento de oportunidade para uma mudança política na
educação, além de econômica e social.
Em Oliveira et al. (2021), constatamos que políticas emergenciais foram
implementadas nas redes estaduais e municipais para regular a forma como os alunos
são ensinados no contexto da pandemia. Nesse viés, visto do ponto de vista das
regulamentações nacionais, as diretrizes para a condução da prática educativa nas
escolas optam pela padronização das atividades presenciais mediadas pela
tecnologia.
Assim, Mascarenhas e Franco (2020) alertam para o caráter pedagógico e
passivo do ensino no contexto da padronização curricular, sem levar em conta as
próprias dificuldades do sujeito nesse percurso de aprendizagem. Segundo as
autoras, essa realidade pode desencadear o risco de passar por uma fase de
improvisação educacional. Portanto, a educação deve ser defendida como um direito
humano, um direito fundamental, mesmo em emergências como a pandemia de
Covid-19. Portanto, o Estado deve adotar políticas públicas para evitar a exclusão e,
nesse sentido, as instituições de ensino não devem se tornar espaços que
reproduzam práticas discriminatórias e aprofundem as desigualdades.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de Covid-19 desencadeou um esforço urgente para a continuidade
educacional global. No Brasil, após a interrupção das aulas presenciais devido às
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medidas de distanciamento social, algumas regulamentações foram sistematizadas
para garantir a oferta de ensino. Para tanto, muitas instituições de ensino buscam
alternativas urgentes a fim de garantir a manutenção da prática educativa por meio do
ensino a distância.
No entanto, essa situação acaba por trazer uma perspectiva de implementação
das as particularidades dos alunos, principalmente os alunos com necessidades
especiais em suas limitações e potencialidades que não são abordadas previamente
no planejamento educacional.
Nessa perspectiva, o atual estado de emergência devido à disseminação global
do

coronavírus

destaca

a

necessidade

de

(re)pensar

o

papel

dos

responsáveis/coletivos na política pública de educação para fortalecer o direito social
fundamental à educação a partir de diferentes contextos, como cursos de qualificação
de professores; material didático; ônibus escolares; suplementos nutricionais; e,
sobretudo, igualdade de acesso à tecnologia da informação. Seja presencial ou online
durante a pandemia, pais/responsáveis, governos, escolas e professores devem levar
em conta que a educação universal e igualitária precisa garantir um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis.
Assim, na educação inclusiva, o foco da adaptação não deve ser a deficiência,
mas sim o espaço, os recursos que devem estar disponíveis, as potencialidades dos
alunos e as práticas pedagógicas adaptadas às particularidades de cada aluno, ou
seja, desenhadas com vistas a atender a todos os alunos, independentemente de
suas condições ou particularidades.
Em suma, entendemos que as aulas remotas de emergência não equivalem às
características do ensino presencial, sendo necessários maiores desafios para
garantir a particularidade e singularidade dos alunos. Portanto, é importante destacar
que a promoção da inclusão não deve se limitar ao acesso dos alunos com deficiência
às oportunidades educacionais, mas principalmente garantir condições efetivas de
aprendizagem. Nesse sentido, a situação pandêmica desencadeou inclusive a
necessidade de políticas públicas de educação que coloquem a diversidade e a
diferença na pauta das agendas sociais, assim como a produção de conhecimento no
âmbito da pesquisa científica na área.
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RESUMO
O feminismo sofre a influência do mito da democracia racial, particularmente na
sociedade brasileira, de tradição escravocrata, o que contribui para o esquecimento
das diferenças que permeiam as mulheres, entre elas, aquelas decorrentes da
questão étnico-racial. Este trabalho, elaborado a partir de uma pesquisa em livros,
artigos e documentos digitais, se propõe a destacar a necessidade e relevância do
feminismo reconhecer e valorizar a dororidade. Para isso, inicia com uma abordagem
geral sócio histórica sobre o feminismo negro, e depois avança para evidenciar a
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insuficiência da sororidade, quando não há o reconhecimento e a vivência da
dororidade
Palavras-chave: Feminismo Negro. Democracia Racial. Dororidade.
ABSTRACT
Feminism suffers the influence of the myth of racial democracy, particularly in
Brazilian society, of slave tradition, which contributes to the forgetfulness of the
differences that permeate women, among them, those arising from the ethnic-racial
question. This work, drawn from research in books, articles, and digital documents,
proposes to highlight the need and relevance of feminism to recognize and value the
dorority. For this, it begins with a general socio-historical approach to black feminism,
and then advances to highlight the insufficiency of a sorority, when there is no
recognition and experience of the dorority
Keywords: Black Feminism. Racial Democracy. Soreness.

1 INTRODUÇÃO
O movimento feminista por muito tempo não absorveu pautas para além das
questões de gênero, como questões de cunho racial e de classe. Historicamente o
movimento feminista é protagonizado por mulheres brancas, da classe média, alta e
que lutam por direitos que desconsideram a realidade das mulheres negras (pretas
e pardas) que, além de sofrerem com o machismo, lidam historicamente e
cotidianamente com o racismo e com a desigualdade social. Por mais que os dados
demonstrem o contrário, ainda é muito forte a ideia de que vivemos numa democracia
racial e que, portanto, não é necessário pensar num feminismo interseccional.
Tendo por base uma revisão bibliográfica sobre o feminismo negro, destacando
as suas origens, e confrontando com o mito da igualdade racial, com apoio em dados
de pesquisas, que revelam a presença do racismo nos dias atuais, com expressões
mais forte sobre as mulheres, este trabalho destaca a necessidade de um feminismo
negro, construído em comunhão com mulheres negras e suas dores, e por elas
protagonizado. Com isso, queremos com este trabalho salientar a necessidade e
relevância do feminismo reconhecer e valorizar a dororidade, expressão cunhada pela
professora Vilma Piedade, particularmente considerando a perspectiva sócio histórica
da sociedade brasileira.
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2 FEMINISMO NEGRO EM UMA PERSPECTIVA SÓCIO HISTÓRICA
Está crescendo significativamente a discussão sobre o feminismo negro,
nomeado como o movimento de mulheres atuantes tanto na esfera da discussão de
gênero, quanto na luta antirracista. Devemos considerar que as mulheres não são um
bloco único, elas possuem características diferentes, que não devem ser ignoradas.
Assim, é necessário refletir o debate de raça, classe e gênero de modo indissociável,
considerando que não é possível lutar contra uma opressão e alimentar outra, já que
a mesma estrutura do capital, colonialismo e patriarcado continuaria sendo reforçada
(RIBEIRO, 2018).
Quando vamos dialogar sobre a situação da mulher negra no ponto de vista
histórico, observa-se que as mulheres negras escravizadas eram desprovidas de
gênero, pois nas fazendas onde eram escravizados, mulheres e homens negros
tinham o mesmo valor como unidade de trabalho lucrativa.
A maioria das meninas e das mulheres, assim como a maioria dos
meninos e dos homens, trabalhava pesado na lavoura do
amanhecer ao pôr do sol. No que dizia respeito ao trabalho, a força
e a produtividade sob a ameaça do açoite eram mais relevantes do
que questões relativas ao sexo. Nesse sentido, a opressão das
mulheres era idêntica à dos homens. Mas as mulheres também
sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de abuso sexual e
outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A
postura dos senhores em relação às escravas era regida pela
conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem
homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas, quando
podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis
apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente a sua
condição de fêmeas (DAVIS, 1944, p.19).

Os castigos para as mulheres eram açoites, mutilações e também o estupro. O
estupro consistia na expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do
controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. Todavia,
as punições mais violentas impostas aos homens consistiam em açoitamentos e
mutilações (DAVIS, 1944).
Bell Hooks dialoga que as mulheres negras tornaram-se sujeitos ideais para
escravidão, pois realizavam o trabalho do campo e doméstico. Conforme as palavras
da autora
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A mulher africana educada na arte da obediência pela alta
autoridade da tradição da sua sociedade foi provavelmente vista
pelo homem branco escravagista como um sujeito ideal para a
escravatura. Enquanto a maior parte do trabalho a ser realizado nas
colónias americanas foi na área da agricultura com enxada, sem
dúvida ocorreu aos escravagistas que as mulheres africanas,
acostumadas em desempenhar o trabalho árduo nos campos
enquanto também desempenhavam uma larga variedade de tarefas
domésticas, seriam muito úteis nas plantações americanas
(HOOKS,1981, p. 15)

Com abolição do tráfico internacional de mão de obra escrava os senhores de
engenho começaram a contar somente com a reprodução natural para repor e ampliar
a produção de escravos e escravas domésticas. Assim, as mulheres eram avaliadas
a partir da sua capacidade de se multiplicar, logo, aquela que tinha potencial para ter
catorze ou mais filhos, era vista como um verdadeiro tesouro (DAVIS, 1944).
As mulheres não eram consideradas como mães para os seus proprietários,
mas sim, como instrumentos para ampliação da força de trabalho. “Buscavam garantir
que suas "reprodutoras" dessem à luz tantas vezes quantas fosse biologicamente
possível. Mas não iam tão longe a ponto de isentar do trabalho na lavoura as mulheres
grávidas ou as mães com crianças de colo (DAVIS, 1944, p. 21). Assim, as crianças
poderiam ser separadas das mães em qualquer idade, já que as escravizadas não
tinham nenhum direito legal sobre os seus filhos. Logo, a valorização do recémnascido, era do mesmo modo que avalia-se bezerro e potros (DAVIS, 1944).
Ademais, destaca-se segundo Bell Hooks (1981, p. 16)
Muitas mulheres africanas estavam grávidas antes da sua captura ou
compra. Foram forçadas a suportar a gravidez sem nenhum cuidado
na sua dieta, sem qualquer exercício e sem qualquer assistência
durante o parto. Nas suas comunidades as mulheres africanas
estavam habituadas a muito afago e cuidado durante a gravidez, por
isso a natureza bárbara do parto no navio de escravos foi
simultaneamente fisicamente prejudicial e psicologicamente
desmoralizante.

E, o serviço desempenhado pelos filhos dessas escravizadas, constituía-se no
que seus braços (ainda que crianças) pudessem suportar. Nas cidades realizavam
tarefas de servir a mesa, limpar urinóis, banhar senhores e seus filhos, ajudá-los a se
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vestir, espantar as moscas que os atormentavam, embalá-los no vaivém das redes,
carregar embrulhos, trouxas de roupa, levar e trazer recados, entre outros. No encargo
do campo, era recolher o café que caía ao chão, arrancar ervas daninhas, cuidar dos
animais de pequeno porte e beneficiar os produtos cultivados na roça. Aqueles que
tinham a sorte de não ser separado das mães, logo com doze anos de idade já
começavam acompanhar os mais velhos em tarefas pesadas. Conforme o exposto,
a vida das crianças escravizadas não foi uma tradução fiel do cuidado e
despreocupação que deve caracterizar os primeiros anos de vida (ARIZA, 2018).
A escravidão também desolara famílias negras, conforme Angela Davis:
Inúmeras famílias escravizadas foram desfeitas à força. A
separação por meio da venda indiscriminada de maridos, esposas
e crianças foi uma das terríveis marcas do estilo estadunidense de
escravidão. Mas, como ele aponta, os laços amorosos e afetivos, as
normas culturais que governavam as relações familiares e o desejo
preponderante de permanecerem juntos sobreviveram ao golpe
devastador da escravidão (DAVIS, 1944, p. 27).

Flávio dos Santos Gomes (2015), vai dialogar sobre as mulheres nos espaços
quilombolas, os quais constituíam-se em um importante papel político de resistência,
quando ocorria alguma espécie de armadilha ou ataque. As mulheres tinham a função
social de esconder o máximo de grãos entre as tranças, assim quando um quilombo
era destruído, os refugiados fugiam pelas matas e a reconstrução do novo espaço de
resistência era sustentada por esses grãos. Porém, a importância das mulheres não
se restringia somente a isso, pois tinham, também, um papel significativo na economia
através da produção de artesanatos e na manutenção da família.
Na luta dos quilombos, cabe destacar Dandara, como uma mulher que não se
limitou aos padrões de gênero da época, auxiliando na elaboração de estratégias para
a resistência do quilombo de Palmares e participando dos embates físicos, com uma
relevante atuação na posição de caçadora. Outrossim, Dandara era casada com
Zumbi e juntos tiveram 3 filhos, os quais tornaram-se importantes personagens
políticos. Sendo uma lutadora pela liberdade, teve um trágico fim, pois para não
retornar à condição de escravizada, Dandara, no dia 6 de fevereiro de 1694 tirou a
própria vida se jogando de uma pedreira ao abismo (CARARO; SOUZA, 2017).
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Conforme Davis (1944), no pós-abolição da escravatura as portas foram
fechadas para as mulheres negras, e como as opções de trabalho que existiam eram
poucas, um número significativo continuou trabalhando para a casa-grande. Podemos
citar o exemplo de lavar roupas para várias famílias brancas, ou então realizar o
serviço doméstico para uma única família. Assim, o número de mulheres negras que
conseguiram escapar do campo, da cozinha e da lavanderia é quase que inexistente,
conforme evidenciam os dados a seguir:
De acordo com o censo de 1890, havia 2,7 milhões de meninas e
mulheres negras com idade acima dos dez anos. Mais de 1 milhão
delas eram trabalhadoras assalariadas: 38,7% na agricultura, 30,8%
nos serviços domésticos, 15,6% em lavanderias e ínfimos 2,8% em
manufaturas. As poucas que encontraram emprego na indústria
realizavam os trabalhos mais sujos e com os menores salários
(DAVIS, 1944, p. 95).

Em relação à situação empregatícia das mulheres negras brasileiras, não há
disparidade das norte-americanas. A autora Rara (2019) no livro “Eu, empregada
doméstica’’ faz duros e importantes relatos, comparando o cotidiano do trabalho
doméstico, com aquele realizado no período escravagista, e destaca que 93% das
mulheres trabalhadoras exerciam essa função, sendo que destas 62% eram negras.
Conforme o exposto, desde a escravidão as mulheres negras sempre estiveramjunto
aos homens, realizando o trabalho braçal pesado, um lugar onde não a fragilidade
de gênero não era conhecida. Assim, o ideal de feminilidade que nunca foi atribuído
a elas, faz com que ocupem a base da pirâmide social, sendo a principalvítima, do
capital, do colonialismo e do patriarcado.

3 O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL: algumas reflexões
A democracia racial de forma significa um sistema isento de qualquer entrave
legal ou institucional para a igualdade racial, sem manifestações de preconceito ou
discriminação.
No Brasil, em 1888, a Lei Aurea aboliu a escravidão, que se constituía no
principal dispositivo institucional de opressão dos negros. Com a Proclamação da
República em 1889, em tese, se universalizou o direito à cidadania, ou seja, pelo
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discurso legal, cidadãos negros iriam usufruir de uma igualdade de direitos e
oportunidades assim como os brancos, em todas as esferas da vida pública. O que
não se pode esquecer é que como constava no artigo 70, título IV, da Constituição de
1891, os indivíduos não alfabetizados não tinham direitos políticos, não podendo votar
e ser votados, e a maioria da população negra se encontrava nessa condição. Essa
inexistência da igualdade política invalidou, na prática, vários dos supostos avanços
dessa teoria sobre a democracia (DOMINGUES, 2005).
Nessa nova conjuntura os negros permaneceram em desvantagem frente aos
brancos, não podendo concorrer em condições igualitárias. A cor continuou sendo
fator de restrição ao sucesso individual e/ou do grupo. Na competição instaurada entre
negros e brancos, em uma sociedade desigual, qualquer infortúnio pessoal do negro
era interpretado como consequência de deficiências pessoais do mesmo ou herança
da escravidão, já que o sistema, legalmente, oferecia oportunidades “iguais” a todos
sem distinção.
Abdias Nascimento (1978) contribui neste debate, afirmando que o mito da
democracia racial é um conceito que reflete uma suposta relação de harmonia entre
pretos e brancos na sociedade, usufruindo de iguais oportunidades de existência, em
uma forma de paridade social na qual ordens raciais ou étnicas não interferem. Essa
suposta “igualdade” racial é o motivo de maior orgulho nacional, sendo sensível no
ideário moral e propagada com insistência e intransigência se constituindo como
verdadeiro tabu, pois conforme as palavras de Nascimento:
Estamos tratando com uma questão fechada, terreno proibido
sumamente perigoso. Ai daqueles que desafiam as leis deste
segredo! Pobre dos temerários que ousarem trazer o tema à
atenção ou mesmo- à análise científica! Estarão chamando a
atenção para uma realidade social que deve permanecer escondida,
oculta (NASCIMENTO, 1978, p.45).

Assim, o mito da democracia racial, conforme Domingues (2005) distorce o
padrão das relações raciais no Brasil, e foi construído ideologicamente e
intencionalmente por uma elite branca, com o objetivo de maquiar a opressiva
realidade de desigualdade entre negros e brancos.
Quando se nega o preconceito racial, desarticula-se a luta política antirracista,
pois não se pode combater o que não existe. E uma das proezas do mito da
democracia racial foi:
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[...] ter ocultado: primeiro, o conflito inter-racial; segundo, a abissal
desigualdade social entre negros e brancos [...]. Essa solução, mais
que prescindir a instauração de um regime de apartheid, forjou o
fetiche da integração simbólica do negro no seio da nacionalidade.
O idílico cenário racial era apontado como vantagem para o
desenvolvimento nacional (DOMINGUES, 2005, p.122).

É importante destacar que esse mito foi sustentado por muitos teóricos
tradicionais do pensamento brasileiro, dentre eles pode-se citar Gilberto Freyre com
seu livro “Casa-grande & senzala”, que se tornou um clássico mundial e exportou a
tese da democracia racial, romantizando violências sofridas pelo povo negro ao
encobrir a hierarquia racial com uma falsa ideia de harmonia (RIBEIRO, 2019).
Outro fator que fundamenta o mito da democracia social diz respeito ao elevado
grau de miscigenação, que era atribuída como sinal de tolerância étnica, esse ideário
foi bastante difundido pela produção intelectual do século XX, atribuindo: “[...]como
marco fundador do processo de miscigenação a propalada promiscuidade entre
negras e brancos no sistema escravista, cujo resultado, a médio e longo prazo, foi
nivelar em um patamar de igualdade brancos e não-brancos” (DOMINGUES, 2005,
p.124).
A mestiçagem se apresentava então, como expressão de aproximação nas
relações raciais. No entanto, a tendência natural do português a uniões com negras
era um engano. No período da escravidão, o abuso sexual da escrava era conduta
normal do senhor.
Nascimento (1978) corrobora com esta afirmação considerando que:
O Brasil herdou de Portugal a estrutura patriarcal de família e o
preço dessa herança foi pago pela mulher negra, não só durante a
escravidão. Ainda nos dias de hoje, a mulher negra, por causa
da sua condição de pobreza, ausência de status social, e total
desamparo, continua a vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão
sexual do branco. Esta realidade social é oposta à prevalecente
idéia de que a formação do Brasil se verificou obedecendo um
processo integrativo imune de qualquer preconceito; tira a máscara
do português e do brasileiro "branco" isentos de procedimentos
racistas. Liquida certos argumentos considerando que aquela
ausência de preconceito teria permitido ao colonizador engajar-se
numa saudável interação sexual com a mulher negra [...]
(NASCIMENTO,1978, p. 61-62).
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Disso se origina todo o processo de miscigenação. Porém, os contatos de
absoluta intimidade não suprimiam a relação de intolerância do branco e de
subalternidade do negro, no centro de um sistema marcado pela opressão racial
(DOMINGUES, 2005).
Com intuito de resolver o grande problema da “mancha negra”, como Já
assinalado anteriormente, um dos recursos utilizados foi o estupro da mulher negra
pelos brancos da sociedade dominante, dando origem a “produtos” de sangue misto.
Esse crime de violação sexual contra a mulher negra pelo homem branco perdurou
como prática natural através das gerações.
E assim, o “mulato”:
Situado no meio do caminho entre a casa grande e a senzala, [...]
prestou serviços importantes à classe dominante; durante a
escravidão ele foi capitão-de-mato, feitor, usado noutras tarefas de
confiança dos senhores, e, mais recentemente, o erigiram como um
símbolo da nossa "democracia racial" (NASCIMENTO,1978, p. 69).

No mulato se centralizaram as esperanças de repelir a "ameaça racial" que os
africanos representavam. O mulato era o primeiro degrau na escada do
branqueamento sistemática do povo brasileiro, se constituindo como marco que
aponta para o início do extermínio da raça negra no Brasil. Entretanto, no que diz
respeito a qualquer vantagem de status social a posição do mulato equivale a do
negro, vítimas do mesmo desprezo, preconceito e discriminação, envolto no mesmo
desdém pela sociedade branca (NASCIMENTO, 1978).
O mito da democracia racial obstaculizou a compreensão dos interesses em
comum dos negros e "mulatos", quando um destes se integrava a estratos sociais
elevados, era cooptado ideologicamente, abandonando sua identificação com a luta
do seu grupo racial de origem, e esse comportamento gerava revolta nos "irmãos de
cor" menos favorecidos (DOMINGUES, 2005).
Este mito introjetou na cabeça dos negros que a solução para as mazelas
produzidas pela exclusão era individual, transcendendo a luta coletiva de
transformação do sistema racial. Assim, quando um negro, individualmente, irrompia
o entrave racial, não cindia, mas reforçava o mito, visto que sua atitude consistia em
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uma aceitação conformada às regras do jogo, postas pelo branco (DOMINGUES,
2005).
Desta feita, então como considera a autora Djamila Ribeiro (2019), é necessário
identificar os mitos e suas peculiaridades fundantes do sistema de opressão operado
em nosso país, considerando o mito da democracia racial como o mais nocivo e
conhecido mito da sociedade brasileira.

4 EM DEFESA DA DORORIDADE

O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente Africano.
Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020,
54% da população brasileira era negra. Já as mulheres negras representavam 27,8%
da população.
Ainda que as mulheres negras representem 1/4 da população brasileira, o que
assistimos histórica e cotidianamente é um apartheid que invisibiliza e silencia estas
mulheres nas relações sociais que estabelecem no privado e no público, dificultando
dessa forma a conquista e garantia de direitos.
As mulheres negras, nos espaços de disputa por direitos, veem-se silenciadas
duplamente: primeiro, por um feminismo branco e, por vezes elitista, que não permite
ecoar as reivindicações da mulher negra, ou que, quando permite estas ecoam
através da voz branca e seu protagonismo; e, segundo, pelo próprio movimento negro
que, com o patriarcado, foca na superioridade do homem e invisibiliza as dores e
anseios da mulher negra.
Vilma Piedade reafirma que “um dos problemas do pensamento feminista foi
perceber o movimento como um projeto único, moldado para a mulher branca,
ocidental, de classe média, instruída” (2017, p. 12).
A história nos faz ver que enquanto lá no começo do movimento feminista as
mulheres brancas lutavam por direitos políticos e jurídicos e pautavam a igualdade
nas relações de trabalho e inserção no mercado, as mulheres negras escravizadas já
estavam inseridas na reprodução do capital como mão-de-obra forçada, não paga.
Para além disso, as mulheres negras tiveram papel fundamental na organização dos
quilombos e nas estratégias para conseguir a alforria dos homens negros. Então, elas
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foram importantes não só para fazer girar a roda do capitalismo, mas também na
sobrevivência, libertação e organização política do seu povo.
A mulher negra sempre esteve inserida no processo de produção capitalista,
da forma mais desumana, cruel, desigual, mas esteve. E mesmo depois da abolição
foi mantida numa condição de subserviência ao sistema, sujeitando-se às condições
subumanas de trabalho.
Ao analisarmos os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA,
a mulher negra é a que mais sofre com as manifestações da questão social. Desde
abaixa escolaridade, a inserção no mercado formal de trabalho, até os índices de
violência, que são mais elevados entre as mulheres negras.
Em estudo realizado pelo IBGE (2020), o Brasil é o nono país mais desigual do
mundo, sendo que tal desigualdade incide de maneira ainda mais brutal sobre a
população negra. E, mais ainda, sobre as mulheres negras, representando estas,
39,8% das pessoas em situação de extrema pobreza.
Segundo o Dossiê Mulheres Negras: retratos das condições de vida das
mulheres negras no Brasil (IPEA, 2013), que foi construído com o objetivo de analisar
os contextos de inserção e participação das mulheres negras na sociedade brasileira
ao longo dos últimos anos, entre os anos de 1995 a 2009:
as mulheres que começam a se movimentar para ocupações de
nível superior são predominantemente brancas, enquanto há uma
forte concentração de mulheres pretas e pardas no serviço
doméstico. As mulheres provenientes das classes mais pobres
(majoritariamente negras) dirigem-se para os empregos
domésticos, de prestação de serviços e também para os ligados à
produção na indústria; enquanto as mulheres de classe média,
devido às maiores oportunidades educacionais, dirigem-se para
prestação de serviços, para áreas administrativas ou de educação e
saúde (IPEA, 2013, p. 56).

Ainda de acordo com o Dossiê, durante aqueles mesmos anos, as famílias
chefiadas por mulheres negras mantiveram-se com menores rendimentos mensais,
se comparadas aos homens negros, mulheres e homens brancos, exatamente nesta
ordem.
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Entre as famílias chefiadas por mulheres, 69% das mulheres negras possuíam,
em 2009, renda familiar de até um salário mínimo, enquanto entre as mulheres
brancas o percentual ficava em 42,7% (IPEA, 2013).
No Atlas da Violência (IPEA, 2020) vemos que em 2018, a cada duas horas
uma mulher era morta no Brasil, num total de 4.519 assassinatos por ano, sendo que
deste total 68% eram negras.
Segundo dados do Monitor da Violência (G1, Núcleo de Estudos da Violência
da USP e Fórum Brasileiro de Segurança Pública), 75% das mulheres assassinadas
no Brasil no primeiro trimestre de 2020 eram negras.
Constatamos que neste momento pandêmico as desigualdades de gênero,
raciais e sociais se manifestam de forma ainda mais abismal, tendo na população
negra e, em especial na mulher negra, consequências que literalmente lhes custam
avida.
Como falou a Drª Jurema Werneck, na CPI da Pandemia, em junho deste ano,
a morte da população negra e das camadas populares já era previsto e o governo
central ao não adotar medidas de contenção do vírus foi negligente e o grande
responsável pelo genocídio daquelas populações. A Drª Jurema apresentou dados da
PNAD-COVID referente às 52 primeiras semanas da pandemia no Brasil, que
identificou que a maioria das 66% de pessoas que morreram da doença era população
não branca e estavam nas unidades públicas de saúde.
Quando Abdias do Nascimento (2017) nos fala que o genocídio negro no Brasilnão se
dá propriamente através do assassinato do corpo, mas sim do assassinato dacultura,
da religião, dos costumes da população negra, a pandemia fez transparecer aos
nossos olhos que na verdade sim, a população negra foi a que mais morreu não em
decorrência do vírus em si, mas pelo racismo perpetuado mesmo depois da abolição
da escravatura.
Quanto mais analisarmos os dados, mais conseguimos entender que neste
contexto é preciso sim enegrecer o feminismo, como nos diz Sueli Carneiro (2003) e
isso não é possível sem que haja o entrecruzamento de gênero, raça e classe. Então,
“a sororidade parece não dar conta da nossa pretitude” (PIEDADE, 2017, p. 17), para
além dela precisamos reconhecer que a dororidade “trata no seu texto, subtexto, das
violências que nos atingem, a cada minuto” (PIEDADE, 2017, p. 14) e que nos une,
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cada uma com seu sentir dor na luta contra um inimigo em comum: o capital que tem
em seu cerne o racismo e o machismo.
A autora Piedade ao apresentar a palavra dororidade nos diz que ela “contém
as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo. E essa
dor é preta” (2017, p. 17).
O feminismo branco fala em sororidade como forma de estabelecer uma
relação de irmandade e solidariedade entre todas as mulheres, reforçando o vínculo
com o objetivo de combater o machismo e o patriarcado. Ocorre que, quando se trata
da mulher negra, a luta também deve ser contra o racismo.
Por isso, Piedade (2017) sustenta a necessidade de um feminismo dialógico
interseccional, que conheça a história, os valores civilizatórios da mulher negra,
reconheça suas dores e contemple seus interesses na luta contra a opressão e os
privilégios.
O feminismo dialógico interseccional, aqui sugerido pela autora, só é possível
de ser construído se identificarmos que a dor provocada pelo machismo que atravessa
todas as mulheres é agravada pelo racismo sofrido pela mulher negra. “Racismo que
vem da criação Branca para a manutenção do poder...E o Machismo é Racista. Aí
entra a Raça. E entra Gênero. Entra Classe. Sai a Sororidade e entra a Dororidade”
(PIEDADE, 2017, p. 46).

4 CONCLUSÃO
Conforme o exposto, identifica-se que as mulheres negras carregam nas costas
o peso da escravatura, ainda relegadas à posição de subordinadas. Pois a sujeição
não se limita à figura masculina, já que a mulher negra também está em posição servil
perante a mulher branca. Assim, partindo dessa percepção, chama-se atenção para
a conscientização a respeito das diferenças femininas, pois o feminismo não pode
serconformado como um projeto único. Em uma sociedade capitalista com tradição
escravocrata, onde ainda se acredita no mito da democracia, o conceito criado por
Vilma Piedade é de grande relevância, pois a dor que é causada em todas as mulheres
pelo machismo, quando reproduzida nas mulheres pretas, sofre o agravo provocado
pelo racismo, exigindo um feminismo da dororidade.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apontar, de maneira breve, o percurso e a historicidade
dos povos negros, especificamente, a luta das comunidades quilombolas,
evidenciando, como uma das características, a promulgação da Constituição Federal
de 1988, particularmente em seus artigos 215 e 216, nos quais foram mencionados
os grupos afro-brasileiros que contribuíram para o processo civilizatório brasileiro.
Diante do exposto, os grupos quilombolas têm, ao longo de décadas, lutado por
direitos de subsistência, direito à terra, à cidadania e à preservação de suas
ancestralidades. Porém, o impacto do Estado capitalista tem sido um entrave para
essas lutas. A Comunidade Quilombola Marinheiro, localizada em Piripiri-PI, será o
eixo principal de nossa pesquisa. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, do
tipo bibliográfica, e as consequências mais importantes apontam para a discussão a
respeito da temática, em relação aos processos de regulamentação das terras na
Comunidade quilombola Marinheiro.
Palavras-chave: Quilombo. Terra. Capitalismo.
ABSTRACT
This article aims to briefly point out the path and historicity of black peoples,
specifically, the struggle of the quilombola communities, highlighting, as one of the
characteristics, the promulgation of the Federal Constitution of 1988, particularly in its
articles 215 and 216, in which the Afro-Brazilian groups that contributed to the Brazilian
civilizing process were mentioned. In light of the above, quilombola groups have, for
decades, fought for subsistence rights, the right to land, citizenship and the
preservation of their ancestry. However, the impact of the capitalist state has been an
obstacle to these struggles. The Quilombola Marinheiro Community, located in Piripiri177
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PI, will be the main axis of our research. The methodology used is of a qualitative
nature, of the bibliographic type, and the most important consequences point to the
discussion about the theme, in relation to the processes of land regulation in the
Quilombola Marinheiro Community.
Keywords: Quilombo. Earth. Capitalism.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva apontar, de maneira breve, o percurso e a
historicidade dos povos negros, especificamente, a luta das comunidades
quilombolas, evidenciando, a garantia da cidadania e a titulação de suas terras.
No interior dos navios negreiros, que, por mais de três séculos, cruzaram
oceanos, desde a costa africana até a costa nordestina brasileira, milhões de
escravizados fizeram a mais terrível das viagens, cujos horrores sedimentaram
verdadeiros impérios familiares. O navio negreiro, monstro mercantilista e máquina de
moer esperança e carne humana, representou uma das principais engrenagens do
capitalismo comercial e alimentou, com mão de obra africana, engenhos, minas,
plantações, cozinhas e até mesmo a cama dos senhores de engenho. Castro Alves,
conhecido como “poeta dos escravos”, eternizou as agruras dessas viagens a bordo
de embarcações infernais em seu famoso poema “O Navio Negreiro”, de 1880.
A partir da visão histórico-literária de Castro Alves, poeta baiano e um dos
grandes representantes do Romantismo brasileiro, é possível visualizarmos todo um
retrato do sofrimento desse grupo historicamente marginalizado. O sociólogo e crítico
literário Antônio Cândido (1998) afirma, por exemplo, que, mais do que um crítico
social, Castro Alves foi um orador em verso e que, mesmo após sua morte, o poeta
baiano contribuiu na campanha pela abolição da escravidão.
De fato, a escravidão é quase tão antiga quanto a própria humanidade. No
entanto, nunca antes o tráfico humano fora tão volumoso e organizado quanto se
tornou após a consolidação do comércio triangular, que interligava África, América e
Europa, arquitetado pelos portugueses no século XVI, transformando escravos em
valiosa moeda de troca. O tráfico de viventes se tornou um negócio tão lucrativo que
o pioneirismo lusitano foi logo ameaçado pela entrada dos holandeses, espanhóis e
ingleses. A escravidão, no Brasil, instalou-se com algumas características próprias.
Moura (1987) destaca algumas dessas peculiaridades:
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o escravismo no Brasil tem particularidades substantivas em relação aos
demais países ou regiões da América. Ele percorre um périplo de tempo de
quase quatrocentos anos, espraia-se na superfície de um subcontinente e
mantém sua estrutura em todo esse imenso território durante esse período.
Por outro lado, a quantidade de africanos importados até 1850 mostra como
a sociedade escravista conseguiu estabilizar-se e desenvolver-se em
decorrência da injeção demográfica permanente que vinha de fora. Ao
contrário de outras regiões da América do Sul, como Peru e Colômbia, onde
o escravo negro ficou circunscrito a áreas determinadas, regionalizando-se,
o sistema escravista aqui fincou pé à escravidão em toda a extensão territorial
do que hoje constitui a nação brasileira, marcando a existência de um modo
de produção específico, no caso particular, o escravismo moderno. (MOURA,
1987, pp. 13-14).

Para Freyre (2006), toda a sociedade brasileira se organizou a partir de um
complexo modelo agrário-exportador, pautado, sumariamente, na escravidão do
negro e na monocultura do açúcar do Nordeste, modelo este que, mais tarde, seria
paulatinamente suplantado pela atividade mineradora e pelas fazendas de café,
principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Nos primórdios do Brasil colônia, ainda no
ciclo econômico do pau-brasil, a utilização de trabalhadores nativos (indígenas) gerou
uma série de problemas, que seriam aprofundados ainda mais na era do açúcar, pois
a ordem católica dos jesuítas não permitia a utilização de índios para trabalhos
forçados.
A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica, e as
consequências mais importantes apontam para a discussão a respeito da temática,
em relação aos processos de regulamentação das terras na Comunidade Quilombola,
em especial, a de Marinheiro.

2 ESCRAVISMO, CAPITALISMO COMERCIAL E AÇÚCAR
Na obra “Brasil: Uma Biografia” (2018), as historiadoras Lilia Schwarcz e
Heloisa Starling afirmam que existia, por parte da Igreja, um posicionamento políticoreligioso diferenciado em relação aos índios, por um lado, e aos africanos, por outro.
Os ameríndios, diferentemente dos africanos, eram vistos como um “rebanho” que
necessitava de proteção e, consequentemente, de conversão, para, assim, ampliar as
fronteiras catequéticas da Igreja. Diante de um mercado lucrativo como o do açúcar,
era melhor que os colonos portugueses se apartassem de qualquer controvérsia
religiosa ou moral com a Igreja. Então, criou-se no Brasil, a partir do abuso do trabalho
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escravo e do cultivo da cana-de-açúcar, uma sociedade pautada no patriarcalismo,
sobretudo no Nordeste, tendo como unidade produtiva a família.
Ademais, só é possível compreendermos a estrutura gigantesca do escravismo
moderno a partir da conexão entre as colônias e seu funcionamento sob a forma de
unidades produtoras direcionadas ao mercado externo. Em termos quantitativos, os
escravos chegaram a constituir, em regiões como o Recôncavo, na Bahia, mais de
75% da população (SCHWARCZ; STARLING, 2018). Klein e Luna (2010), na obra
“Escravismo no Brasil”, demonstram que o tráfico de viventes cresceu de maneira
progressiva, principalmente nas primeiras três décadas do século XIX. Na década de
1810, chegaram ao Brasil, por exemplo, cerca de 34.115 africanos sequestrados. Já
entre 1821 e 1830, chegaram 52.430. Nesse contexto, Schwarcz e Starling (2018)
comentam:
a monocultura em larga escala exigia um grande contingente de
trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter
nem lucro nem motivação pessoal. Recriou-se, desse modo, a escravidão em
novas bases, com a utilização de mão de obra compulsória e que exigia —
ao menos teoricamente — trabalhadores de todo alienados de sua origem,
liberdade e produção. Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse
produtor direto. (SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 57).

A grande maioria dos escravizados trazidos da África pertencia a tribos distintas
ou rivais, pois os traficantes de escravos não tinham a intenção de manter uma
unidade entre os cativos, acarretando, propositalmente, dificuldade de organização e
resistência por parte dos negros. O historiador brasileiro Jaime Pinsky (2010)
esclarece essa dinâmica ao dizer que:
a multiplicidade de etnias e clãs era decorrente não apenas do processo de
apresamento do negro que, como vimos, variava com o tempo; decorria
também do interesse que os senhores tinham em ter escravos de diferentes
origens; isso, ao seu ver, representaria diversificação de hábitos, língua e
religião, dificultando a integração da população escrava e o surgimento de
qualquer espécie de organização conduzida por eles. (PINSKY, 2010, p. 2425).

Desse modo, os escravizados que chegavam ao continente sul-americano
possuíam origens, costumes e hábitos diferentes, pois todos os seus laços culturais
eram intencionalmente rompidos, a fim de se evitar possíveis rebeliões. A variedade
de povos que aqui chegou favoreceu uma pluralidade de manifestações culturais e
religiosas. Muitas delas se fundiram com a religião dominante, o catolicismo, gerando
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espiritualidades sincréticas. Vodu, santeria e o candomblé foram as principais práticas
religiosas que os negros trouxeram em suas “bagagens” para a América
(SCHWARCZ; STARLING, 2018). O candomblé nagô ou iorubá se consolidou
especialmente na Bahia, fornecendo base ritual para escravizados e seus
descendentes que vieram de Angola e do Congo.
O candomblé, apesar de possuir origens remotas no animismo e no totemismo
africanos, possui características tipicamente brasileiras, pois aqui os orixás foram
vinculados aos santos católicos, principalmente para disfarçar uma religiosidade
estranha aos olhos do catolicismo romano. Curiosamente, alguns dos escravizados
trazidos ao Brasil eram, na realidade, sacerdotes africanos e, a partir deles, os rituais
e os orixás permaneceram vivos em terras tupiniquins, formando, deste modo, um
verdadeiro caldeirão cultural que formatou o candomblé como é atualmente
conhecido; religião preservada por muitas comunidades quilombolas espalhados pelo
Brasil e que, até os nossos dias, continua angariando adeptos. Schwarcz e Starling
(2018) resumem a questão da seguinte maneira:

seja através dos cultos, seja por meio dos cantos e músicas, dos batuques,
dos alimentos ou dos vestiários, um processo de aculturação, adaptação e
tradução ocorreu nas terras do Novo Mundo e acima de tudo no Brasil, onde,
desde o início da imigração compulsória, povos recriaram cultos mesmo nas
condições adversas da escravidão. Mas, claro, essa foi uma consequência
não intencional, inesperada e não planejada pelos portugueses, cujo objetivo
era não mais que destinar o grosso da escravaria para as plantações de
açúcar das prósperas capitanias de Pernambuco e da Bahia. (SCHWARCZ;
STARLING, 2018, p. 54)

Assim sendo, é importante destacarmos que, mesmo diante de todo esse
contexto de desumanização ou coisificação do humano, algumas formas de
resistência organizada foram surgindo, dentre elas o quilombo. O quilombo, enquanto
forma de resistência cultural e religiosa, apresentou-se como uma sólida negação da
estrutura econômica escravista agroexportadora. Palmares, por exemplo, foi o maior
símbolo de resistência, que durou quase 100 anos (1597-1694), ao sistema colonial.

3 O QUILOMBO COMO SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA

Ainda há muito a ser descoberto sobre quantos foram os quilombos ou quantos
foram os negros que neles viveram, o que sabemos com exatidão é que essas
comunidades se espalhavam por todo o Brasil, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, e
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que algumas delas possuíam milhares de habitantes (negros, índios e brancos forada-lei), sendo Palmares, a casa de Zumbi, o mais simbólico dos quilombos. Além
disso, apesar da pouca importância que se dá à participação das mulheres negras,
sobretudo nos livros didáticos, podemos encontrar diversos exemplos de mulheres em
posições de liderança em comunidades tradicionais, tanto no passado quanto no
presente.
Nesse sentido, não devemos esquecer ou deixar que esqueçam a importância
histórica de mulheres como Aqualtune, Mariana Crioula e Acotirene. Em nenhuma
outra terra, a luta dos escravizados fugidos foi tão bem-sucedida quanto em Palmares,
quilombo que se fixou na Serra da Barriga, no sertão de Alagoas. Em sua obra
“Quilombos: resistência ao escravismo” (1987), o sociólogo Clóvis Moura (1987)
apresenta uma definição bastante precisa do que é o quilombo:
Quilombo era, segundo definição do rei de Portugal, em resposta à consulta
do Conselho Ultramarino, datada de 2 de dezembro de 1740, “toda habitação
de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que
não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”. Dessa forma,
no Brasil, como em outras partes da América onde existiu o escravismo
moderno, esses ajuntamentos proliferaram como sinal de protesto do negro
escravo às condições desumanas e alienadas a que estavam sujeitos.
(MOURA, 1987, p. 21).

O quilombo representou uma alternativa viável à opressão escravista. À medida
que o sistema escravocrata se fortalecia e se espraiava pelo território nacional, a
resistência dos negros também crescia como sintoma da antinomia básica, típica de
sociedades escravocratas. De fato, foram muitas as manifestações de revolta
promovidas pelos negros: suicídios, assassínios dos senhores, guerrilhas, fugas
individuais constantes etc. Entretanto, é o quilombo quem demarca a unidade básica
e coletiva de resistência do povo negro (MOURA, 1987).
Nesse contexto, vale ressaltar que Clóvis Moura (1981) foi o grande
responsável pela mudança de paradigma conceitual na sociologia brasileira a respeito
do termo “quilombo”, em seu livro “Rebeliões da Senzala”, o intelectual afirma que:
O dinamismo da sociedade brasileira, visto do ângulo de devir, teve a grande
contribuição do quilombola, dos escravos que se marginalizavam do processo
produtivo e se incorporavam às forças negativas do sistema. Desta forma, o
escravo fugido ou ativamente rebelde desempenhava um papel que lhe
escapava completamente, mas que funcionava como fator de dinamização
da sociedade. As formas “extralegais” ou “patológicas” de comportamento do
escravo, segundo a sociologia acadêmica serviram para impulsionar a
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sociedade brasileira em direção a um estágio superior de organização do
trabalho. O quilombo era o elemento que, como sujeito do próprio regime
escravocrata, negava-o material e socialmente, solapando o tipo de trabalho
que assistia e dinamizava a estratificação social existente. Ao fazer isto, sem
conscientização embora, criava as premissas para a projeção de um regime
novo no qual o trabalho seria exercido pelo homem livre e não era mais
simples mercadoria, mas vendedor de uma: sua força de trabalho. (MOURA,
1981, p. 247).

Além de se expandir geograficamente por todo o Brasil, uma das principais
especificidades da quilombagem é a sua continuidade histórica, pois ela possui raízes
que remontam ao século XVI. A organização econômica dos quilombos, desde
sempre, foi muito variada, dependendo do tipo de solo, da população, da localidade,
das possibilidades de defesa contra agentes externos. Historicamente, a economia
que moveu os quilombos se diferenciou da monocultura que era reproduzida pela
economia escravista, pois, de acordo com Moura (1987, p. 54): “os quilombos
praticavam uma economia policultora, ao mesmo tempo distributiva e comunitária,
capaz de satisfazer as necessidades de todos os seus membros”.
Portanto, defesa territorial e economia sempre foram os pilares que erigiram as
comunidades quilombolas. Isso porque, enquanto a mão de obra funcionava de
maneira permanente nas atividades produtivas, sobretudo na agricultura, as
comunidades tinham de manter, concomitantemente, um efetivo grupo de guerreiros
para preservar o território.

4 A COMUNIDADE QUILOMBOLA MARINHEIRO

Realizado todo esse itinerário histórico da escravidão no Brasil, da economia
escravista pautada no capitalismo comercial e do surgimento das primeiras
comunidades quilombolas, direcionaremos o nosso olhar para a luta por
reconhecimento de uma comunidade remanescente de quilombo do interior do Piauí:
a Comunidade Quilombola Marinheiro, situada no município de Piripiri. A comunidade
de Marinheiro é composta por 87 famílias, tendo conquistado, em 2017, através da
Fundação

Cultural Palmares

(FCP),

sua

certidão

de

autodefinição

como

remanescente de quilombo.
No entanto, o processo de reconhecimento continua, pois ele compreende
várias etapas: identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e, finalmente,
a titulação das terras. A representatividade dos remanescentes de quilombos é
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indispensável para se pensar nos processos de mudança em relação à questão
territorial. A luta e o reconhecimento das comunidades negras rurais, originárias dos
quilombos antigos, aparecem como ponto de partida para as modificações políticoinstitucionais e administrativas que foram assinaladas pela Constituição Federal de
1988.
A Constituição Cidadã legitimou as reivindicações dos negros em favor de sua
população e atualizou o conceito de quilombo ao caracterizá-lo como categoria de
autodefinição e reparação de acesso a direitos, com caráter de “remanescentes”:
“Quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela população
negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o
parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias”
(Instrução Normativa n° 49 do INCRA/2008). De acordo com Carvalho, Schmitt e
Turatti (2002), a identidade de remanescente quilombola é definida em dois sentidos:
pertencimento a um grupo étnico e pertencimento a uma terra. Ainda segundo as
autoras:
este sentimento de pertença a um grupo e a uma terra é uma forma de
expressão da identidade étnica e da territorialidade, construídas sempre em
relação aos outros grupos com os quais os quilombolas se confrontam e se
relacionam. Estes dois conceitos são fundamentais e estão sempre interrelacionados no caso das comunidades negras rurais. (CARVALHO;
ASCHMITT; TURATTI, 2002, p. 4).

Portanto, é notável que o Brasil, depois de um longo tempo de invisibilidade e
de marginalização, tem procurado proteger, desde o final da década de 1980, a
identidade quilombola. A Constituição Federal de 1988 (art. 216, §5º) assinalou o
tombamento dos sítios possuidores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos e determinou também, em seu artigo 68, que: “Aos remanescentes das
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir- lhes os títulos respectivos” (BRASIL,
1988, Art. 68).
Nessa perspectiva, as comunidades remanescentes quilombolas passaram a
reivindicar juridicamente o direito às terras ocupadas e à cidadania. Segundo
Carvalho, Schmitt e Turatti (2002), a identidade quilombola se constituiu por meio da
necessidade de lutar pela terra, pois a fixação na terra garante que essa identidade
quilombola sobreviva tanto materialmente, quanto simbolicamente:
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Estamos, portanto, diante da incorporação de identidades que, em
decorrência de eventos históricos, introduzem novas relações de diferenças,
as quais passam a ser fundamentais na luta das populações negras pelo
direito de continuar ocupando e transmitindo às gerações vindouras o
território conformado por diversas gerações de seus antepassados.
(CARVALHO; SCHMITT; TURATTI, 2002, p. 5)

O Artigo 68 foi decisivo para o reconhecimento dos quilombos, pois é nele que
encontramos a garantia do direito à moradia, bem como a manutenção dos costumes
e tradições culturais dos negros. No entanto, uma lei só é efetiva se colocada em
prática, isto é, as leis precisam sair do papel para garantir, de fato, os direitos
fundamentais. Infelizmente, no Brasil, muitas comunidades são negligenciadas pelo
Estado necropolítico, como é o caso da comunidade Marinheiro, que padece com a
falta de implementação de políticas públicas que auxiliem as famílias quilombolas a
viverem com dignidade e a permanecerem em suas terras, pois o exercício da
cidadania requer que a população, seja ela quilombola ou não, tenha acesso a
serviços básicos como saúde, educação e assistência social.
A Comunidade Quilombola de Marinheiro integra o projeto Piauí: Pilares de
Crescimento, Inclusão Social e Regularização Fundiária, que foi instituído pelo
Instituto de Terras do Piauí (INTERPI), compondo o EPP13 (Programa de Gastos
Elegíveis – Regularização dos territórios de comunidades quilombolas). Mas, o
problema do acesso às terras permanece devido aos entraves do processo de
titulação da comunidade, visto que ocupam terras devolutas que aguardam
regularização fundiária.
No Piauí, temos 266 comunidades registradas, sendo que apenas 85 foram
certificadas pela Fundação Palmares (IBGE, 2011). Atualmente, a comunidade
Quilombola de Marinheiro encontra-se à espera dos trabalhos de pesquisa realizados
por uma equipe multiprofissional que elabora relatórios técnicos que compreendem as
etapas de identificação e delimitação (RTID) e a demarcação, titulação e registro das
áreas destinadas à comunidade. Somente a partir da realização e da conclusão de
todas essas etapas é que a comunidade remanescente quilombola (CRQ) recebe
recursos dos órgãos federais (INCRA).
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5 A TERRA ENTRE A CLASSE TRABALHADORA E A LÓGICA CAPITALISTA
Toda a burocracia descrita no tópico anterior torna a titulação das terras um
processo extremamente lento e conflituoso e, sem a atuação efetiva do poder público,
a comunidade de Marinheiro sobrevive, com dificuldades, por meio da criação de
animais, do extrativismo vegetal e da agricultura familiar. A falta de água e de
saneamento básico são grandes impeditivos para o desenvolvimento dessa
comunidade. Assim, é impossível dissociarmos a história dos quilombos da luta
permanente pelo direito à terra. Leite (1999), autora de “Quilombos e quilombolas:
cidadania ou folclorização?”, afirma que:
A terra, evidentemente, é crucial para a continuidade do grupo, do destino
dado ao modo coletivo de vida destas populações, mas não é o elemento de
identificação principal. [...] o quilombo remete à ideia de nucleamento, de
união, de associação solidária em relação a algo que está ou é considerado
o que não é, o que está fora. A ideia de espacialidade funda-se imposta por
uma fronteira construída a partir de um modelo específico de segregação,
sugere à predominância de uma dimensão relacional, mais do que um tipo de
atividade produtiva ou vinculação com a terra. Quer dizer, a terra, base
geográfica, está posta como condição de fixação, mas não como condição
exclusiva para a existência do grupo. A terra é o que propicia condições de
permanência, de continuidade das referências simbólicas importantes à
consolidação do imaginário coletivo, e os grupos chegam por vezes a projetar
nela sua existência. (LEITE, 1999, p.137)

Sendo assim, a terra não é o principal pilar definidor de um grupo, mas
estabelece permanência e, principalmente, o sentimento de pertencer a algum lugar.
O território possui um elemento relacional, ou seja, é da relação com o espaço físico
que emergem as identidades culturais e o inter-relacionamento entre naturezacomunidade e comunidade-natureza. Ainda de acordo com Leite (2000), “a terra é o
que propicia condições de permanência e de continuidade das referências simbólicas
importantes à consolidação do imaginário coletivo, e os grupos chegam por vezes a
projetar nela sua existência” (LEITE, 2000, pp. 344-345).
A participação na vida comunitária, em espaços quilombolas, merece destaque
nos debates atuais sobre cidadania, uma vez que a luta pela preservação da
identidade negra, pela inclusão social e pelos direitos fundamentais dessa população
choca-se não somente com a questão da expropriação da terra, mas também com a
falta de efetividade da legislação. Neste sentido, precisamos recapitular o título do
nosso trabalho e fazer a seguinte pergunta: Em que sentido se dá o conflito entre a
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classe trabalhadora e o Estado capitalista no reconhecimento da território da
Comunidade Quilombola de Marinheiro em Piripiri/PI?
A resposta para a pergunta acima não é fácil, tendo em vista que o mercado
capitalista não identifica, em uma comunidade quilombola, aspectos de crescimento
ilimitado para o sistema, pois a terra, a subsistência e os direitos de cunho social não
correspondem ao funcionamento da lógica capitalista. O quilombo Marinheiro é uma
comunidade em que seus participantes tiram da própria terra seu alimento, e o modus
vivendi dos povos quilombolas não atendem às peculiaridades do livre-mercado.
O capitalismo exclui, de certo modo, indivíduos que não têm poder de compra
e não estão em consonância com o mercado de consumo. As parafernálias
tecnológicas ainda não são acessíveis aos quilombos, e, consequentemente, a
população mais pobre e os negros quilombolas não se enquadram no aspecto do
consumismo, isto é, da relação exacerbada de compra e venda de mercadorias.
Além disso, a expansão capitalista promove um processo predatório e
desordenado de ocupação da terra, o que prejudica não só as comunidades
tradicionais como também o próprio meio-ambiente. A frente capitalista, muitas vezes
amparada por incentivos fiscais do Estado e por financiamentos privados, executa
projetos agropastoris, madeireiros e mineradores que, não raramente, prejudicam e
destroem territórios quilombolas e indígenas, pois o liberalismo econômico moderno
se fundou em bases filosóficas que almejam um progresso cada vez mais crescente.
É papel do capitalismo, portanto, levar a “civilização” para os “primitivos”. Nessa
perspectiva, Almeida (2019) relata:
As revoluções inglesas, a americana e a francesa foram o ápice de um
processo de reorganização do mundo, de uma longa e brutal transição das
sociedades feudais para a sociedade capitalista, em que a composição
filosófica do homem universal, dos direitos universais e da razão universal
mostrou-se fundamental para a vitória da civilização. [...] E foi esse
movimento de levar a civilização para onde não existia que redundou em um
processo de destruição e morte, de espoliação e aviltamento, feito em nome
da razão e a que se denominou colonialismo. (ALMEIDA, 2019, p. 19).

Os quilombos, apesar de serem patrimônio histórico e cultural brasileiro,
seguem padecendo diante dos interesses econômicos do grande capital privado que
delimita as políticas públicas de preservação e de desenvolvimento das comunidades
quilombolas. O manejo do solo para sustento próprio sempre foi uma constante na
história da humanidade e, assim como a água, a terra também é vida. A ocupação de
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terras, seja por tribos indígenas ou por quilombolas, representa um grande empecilho
para os interesses das elites financeiras do país, pois o quilombo, assim como nos
séculos anteriores, continua resistindo ao sistema econômico dominante.
É a partir desse contexto de conflito contra a economia vigente, seja contra o
mercantilismo escravista do século XVI ou contra o capitalismo financeiro do século
XXI, que a titulação de terras das comunidades quilombolas, prevista no artigo 68 do
ADCT, apresenta-se como absolutamente necessária. O problema da falta de
titulação de terras não assola apenas a comunidade de Marinheiro (Piripiri-PI), pois,
de acordo com os dados divulgados pelo própria INCRA, somente 125 comunidades
foram tituladas entre 2005 e 2018.
Dessa forma, o número de terras tituladas é baixíssimo se compararmos com
a quantidade de processos abertos, que atualmente gira em torno de 1.715. Em sua
obra “Direito, devir negro e conflito ecológico distributivo”, a jurista Maria Tárrega
(2018) aponta uma série de problemas gerados pela inexistência massiva de terras
tituladas, sendo o maior deles o assassinato de quilombolas em conflitos agrários.
Ainda de acordo com a jurista:
A terra de direitos fez uma análise em 2016 segundo a qual, em 5 anos, o
orçamento para a regularização dos territórios quilombolas caiu 97%.
Também analisa dados de certificação/titulação, concluindo que, nesse ritmo,
seriam mais de 900 anos para que todas as comunidades já certificadas
recebessem seus títulos de propriedade. (TÁRREGA, 2018, p. 135).

Os dados são assustadores, pois, se a ineficiência do Estado continuar no
mesmo ritmo, a titulação de todas as terras que já foram certificadas representa uma
janela de espera de quase 1000 anos. A falta de vontade do poder público em amparar
e fornecer políticas públicas para as comunidades quilombolas, ignorando a nossa
Constituição Federal/88, é danosa não só para essas populações, mas para todo o
povo brasileiro, que testemunha a total fragilidade do nosso Estado Democrático de
Direito.

6 CONCLUSÃO

O modelo econômico pautado no escravismo e na exportação, típico do século
XVI, fomentou o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Todo o processo que
estruturou as colônias portuguesas na América e na África resultou desse modo de
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produção. Desde o início do Brasil, ainda quando esse território gigantesco não
recebia o nome de “Brasil”, os interesses comerciais e particulares, completamente
estranhos à população que aqui vivia, corroboraram para o tráfico de viventes e para
a consolidação do escravismo, que perdurou por muito tempo, pois, como se sabe, o
Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão.
A Lei Áurea, no ano de 1888, pôs fim, oficialmente, ao regime de escravidão
que durantes séculos massacrou os negros. No entanto, o fim oficial da escravidão no
país não resolveu os problemas decorrentes dos anos anteriores, pois a espiral de
violência racial e a marginalização social permaneceram. Além disso, o acesso à terra,
por intermédio da regularização fundiária, é de suma importância na garantia dos
direitos das populações que residem nos quilombos. Todo o avanço e todas as
conquistas em relação aos direitos da população negra foram resultados da luta e das
pressões do Movimento Negro e de outros movimentos sociais que caminham no
sentido de estabelecer políticas compensatórias para as comunidades quilombolas,
dentre elas a de Marinheiro, localizada no interior do Piauí.
Em um contexto de desacordo entre os interesses mercadológicos de utilização
predatória do solo e o interesse coletivo de preservação da identidade e da cultura
negra, autonomia de produção alimentar e proteção dos recursos naturais, a titulação
de terras de comunidades quilombolas, determinada pelo artigo 68 da Constituição
Federal de 1988, é algo a ser feito com agilidade e competência, a fim de se superar
tais desafios. Ademais, além de esbarrar com os interesses do mercado, as
comunidades quilombolas enfrentam também todo o aparato jurídico e político do
próprio Estado, que, de maneira frequente, reproduz a discriminação que se encontra
espraiada pela sociedade. A junção entre capitalismo e ineficiência estatal é o que
mais dificulta a vida da classe trabalhadora, seja ela quilombola ou não.
A maneira como essas comunidades sobrevivem, seus processos de
adequação à terra, o modo de subsistência, suas lutas e resistências diárias vão de
encontro ao atual sistema capitalista. Ou seja, o modo de produção capitalista é um
modo de produção que escraviza os trabalhadores dos quilombos, usurpando seus
direitos e contrariando o modo de vida de toda uma população. Portanto, o objetivo
de nossa pesquisa foi mostrar o itinerário histórico do povo negro, e, especificamente,
o modus vivendi e as dificuldades da Comunidade do Quilombo Marinheiro em garantir
cidadania e a titulação de sua terra.
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Finalmente, podemos concluir que o processo de titulação de terras
quilombolas é fundamental à autonomia e às resistências destes grupos. No entanto,
independente da falta ou da existência dos títulos, estas populações podem ficar em
estado de fragilidade econômica e social se as políticas públicas – ou mesmo as
políticas básicas previstas a todos os cidadãos – não as atingem, reiterando o histórico
de dificuldade quanto ao acesso aos direitos sociais no Brasil.
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RESUMO
A questão da maioridade penal é uma pauta intensa e complexa no âmbito jurídico e
social, composta de variantes e constituintes. O presente artigo, de cunho teórico,
propõe-se a desmembrar suas implicações, caso aprovada, e também estabelecer os
elementos da Justiça Restaurativa, uma ciência em desenvolvimento, proporcionando
uma restauração do agente através de Círculos de Paz e prática da Comunicação
Não-Violenta. Busca-se mostrar fatores inerentes à violência, alusão à história do
punitivismo e uma proposta de gestão pública no combate aos fatores da
criminalidade. Através do método de revisão sistemática da literatura sobre a redução
da maioridade penal e a justiça restaurativa. Com base na pesquisa, foi possível
constatar que é necessário trabalhar nas malhas preventivas do crime, no combate à
violência estrutural e implantação de macro políticas públicas para a população
marginalizada, através de uma proposta de Justiça Restaurativa.
Palavras-chave: Maioridade Penal. Violência. Justiça Restaurativa.
ABSTRACT
The issue of criminal majority is an intense and complex agenda in the legal and social
sphere, made up of variants and constituents. This theoretical article proposes to
dismantle its implications, if approved, and also to establish the elements of
Restorative Justice, a science in development, providing a restoration of the agent
through Peace Circles and the practice of Non-Violent Communication. It seeks to
show factors inherent to violence, an allusion to the history of punitiveness and a
proposal for public management in combating the factors of criminality. Based on the
research, it was possible to verify that it is necessary to work on crime prevention
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networks, in the fight against structural violence and implementation of macro public
policies for the marginalized population, through a proposal of Restorative Justice.
Keywords: Criminal Marjority. Violence. Restorative Justice.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da questão da maioridade penal, seus elementos,
características e emblemas e como se relaciona com o método da Justiça
Restaurativa. É um tema muito importante no Direito, passível de várias discussões.
A Justiça Restaurativa é vista como uma forma de resolução de conflitos, por meio
dos círculos de paz e da comunicação-não violenta, à medida que previne e restaura
vínculos entre indivíduo, sociedade e Estado. Nesse contexto, este trabalho afirma
que a redução da maioridade penal é um risco ao indivíduo e a sociedade, visto que
poderá ser colocado no sistema carcerário cada vez mais cedo, ao invés de estar
estudando. Nesse viés, a presente investigação pretende discutir a questão e
implicações da redução da maioridade penal tendo como panorama a justiça
restaurativa, importante para que haja uma modificação no sistema punitivo
tradicional, ao trazer uma nova perspectiva judiciária, o que justifica a pesquisa.
O trabalho, em primeiro lugar, demonstra a questão da possibilidade de uma
justiça restaurativa e aspectos da justiça tradicional retributiva. Torna-se oportuno
compilar os fatores e aplicações que a envolvem, caso a redução da maioridade penal
fosse aprovada. Há reações e acontecimentos em cadeia que merecem atenção. Para
compreensão do tema, propõe-se avaliar os elementos que compõem a justiça
restaurativa, sua estrutura organizacional, por meio da comunicação não-violenta, um
campo de pesquisa recente, que promete mudanças significativas sociais no âmbito
acadêmico e social.

2 CONTEXTO HISTÓRICO
Na Antiguidade Clássica, as formas de punição visavam expiação, punição,
sofrimento. Na Idade Média, na inquisição, após o século XVII a punição se dava pela
tortura e morte em praça pública etc. Assim, tem-se que cada sociedade tinha sua
cultura de violência não aparente. A Teoria Retributivista, defende, portanto, o
merecimento, por via de especiação, logo, o criminoso está preso porque merece e

194

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

deve espiar a sua culpa. No século XVIII, com o surgimento do iluminismo surgem
novas teorias, a Teoria da Prevenção e Ressocialização, que critica a via retributivista.
O filósofo contemporâneo Focault, considerado por alguns um pósestruturalista, em seu livro Vigiar e Punir (1975), investiga a origem de certas práticas,
discursos e saberes, vinculando com as relações de poder. A verdade é uma
concepção que muda conforme as transformações na sociedade assim como os
sujeitos. Essa obra investiga a maneira como os corpos dóceis se subjetivam nas
relações de poder na sociedade moderna. Na obra, é possível constatar que se
consegue mais efetividade no poder ao fabricar corpos dóceis, passivos e produtivos,
por meio da disciplinarização e vigilância.
Quando foi tematizada em alguns ensaios, ao longo dos últimos 120 anos, a
violência foi geralmente tratada de forma banal, letal e intencional, seja como principal
contraponto ao poder ou como excesso de poder (ARENDT, 2009); logo, a violência
e poder estão intrinsecamente ligados.
Atualmente, temos estudos em torno da Justiça Restaurativa, em que pese o
facilitador auxilia na resolução de conflitos e presa pela restauração das redes de
relacionamento.
No que tocante a evolução dos direitos da criança e do adolescente, até ser
reconhecida como um sujeito de direito, a criança passou por uma série de situações
irregulares e descaso com a proteção irregular, pelas diversas concepções de infância
durante a história, a qual ainda continua em processo de transformação de acordo
com a sociedade em que está inserida. Conforme Belloni (2009), a mudança de visão
sobre infância, no começo do século XX, pode ser vista dentro de duas concepções,
ligadas aos significados das expressões da palavra: a primeira relacionada ao
passado, ligada ao termo infante como aquele que está impossibilitado de fa-lar,
aquele que não tem voz; e, posteriormente, uma concepção mais con-temporânea,
sendo infante-criança aquele que está sendo criado, com voz e par-ticipação.
A família funciona como o primeiro e mais importante agente socializador,
sendo assim, é o primeiro contexto no qual se desenvolvem padrões de socialização
em que a criança constrói o seu modelo de aprendiz e se relaciona com todo o
conhecimento adquirido durante sua experiência de vida primária e que vai se refletir
na sua vida escolar. O contato com outros companheiros também contribui, entre
tantas outras coisas, para que o aluno se acostume à rotina escolar, passando a ter
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interesse pelos objetos, atividades e conhecimentos escolares - isto favorece o seu
desenvolvimento pessoal e intelectual (CARVALHO, 2010, p. 41).
Dessa forma, é inegável a relevância da família nos anos iniciais da vida
humana, sendo assegurado no capítulo III, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
o direito à convivência familiar e comunitária.
O mencionado Estatuto prevê ainda, no caput do artigo 4°, que
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público
assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, a
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (BRASIL/ECA, 1990, sp).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas, em 1948, afirmou direitos de caráter civil
e político, incluindo os direitos econômicos, sociais e culturais de todos os seres
humanos, envolvendo, por conseguinte, as crianças. Para assegurar o cumprimento
dos direitos humanos às minorias (crianças) foi aprovada em 1959, na Assembleia
Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, trazendo
em seu conteúdo o primeiro conjunto de valores da Doutrina da Proteção Integral
Prevê o princípio 1 desta Declaração, o seguinte: toda criança, absolutamente
sem qualquer exceção, será credora destes direitos, sem distinção ou
discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política
ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou
qualquer outra condição, quer sua ou de sua família (ONU, 1959, sp).

Segundo Barros, tratava-se do início de um complexo processo de transição
que resultaria na superação do Direito do Menor pelo Direito da Criança e do
Adolescente, e consequentemente, na substituição da Doutrina da Situação Irregular
para a Doutrina da Proteção Integral. A partir de 1985, o Direito da Infância e da
Juventude se consolida em nível mundial com a Convenção Internacional sobre os
Direitos da Criança, cujo marco de proteção social à infância e adolescência forneceu
também as bases para a doutrina da proteção integral, que fundamentou o Estatuto
da Criança e do Adolescente – que atualmente assegura os direitos das crianças e
dos adolescentes do Brasil. (Barros, 2005, p. 72).
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3 VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE
Em primeiro lugar, a violência não é uma questão moral, e sim estrutural. A raiz
está em desigualdades de raça, classe e gênero. As questões criminais são reduzidas
e resumidas a direito penal, policiamento e prisão, o que presa que o crime se reduz
à repressão violenta e castigos duros. Porém, na realidade, o que acontece são
massacres e torturas sistemáticas, contra um perfil bem determinado de quem
receberá o rótulo de criminoso a ser combatido. Assim assegura, Missie, (2016, p. 8):
A questão moral então disputada não era sobre o emprego da violência: era
sobre quem tomara primeiro a iniciativa de atacar o outro ou sobre a
justificativa desse ataque. Era a iniciativa da ruptura que passava a ganhar
sentido negativo, preparando a passagem semântica para uma definição da
violência como agressão unilateral.

Esse pensamento desconsidera que existe uma lógica viciosa de certos crimes
com a vivencia em condições materiais degradantes, da falta de acesso à direitos
básicos, saúde, educação, moradia, transporte, saneamento básico, emprego. A
desigualdade e a pobreza são fatores centrais na geração de crime, são fatores
criminógenos. Entende-se que grande parcela das práticas são condicionadas
socioeconomicamente, e não por fatores moralistas, falta de religião, falta de
disciplina.
Conforme assinala Luis Antônio, é evidente que a existência da criminalidade
difusa não deixa de ser reconhecida; mas a diferença é que agora o crime passa a ter
uma “cara” — uma estrutura, um agente responsável. (MACHADO DA SILVA, 1999,
p. 3).
A proliferação de armas na sociedade civil facilita o uso da violência letal. Entre
outros fatores da violência, estão o processo desordenado de urbanização, e a
atratividade econômica do comércio ilegal de drogas psicoativas, que atraem jovens
de todas as classes. O crime organizado e as facções também são fatores de ciclos
de violência de repressão, pois disputam o mercado de drogas.
A guerra às drogas produz bode expiatório de como utilizar a violência no país,
uma série de sujeitos que vem de uma marginalização social, uma vez que existe uma
cadeia social e há uma elite no topo. Portanto, esta pesquisa defende uma
regularização de uma prática consensual pode ser uma saída para quem quer
desfrutar de um determinado estado de consciência proveniente do álcool e tabaco
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por exemplo. A criminalização fomenta lucros e não há controle de qualidade. Há uma
seletividade penal.
Para Missie, (MISSIE, 2016, p. 9).:
A ideia de que o contrário da violência é a paz (a pacificação das relações
sociais) oculta a enorme necessidade de violência, por parte do Estado, para
conter a “outra” violência − a ilegítima, a ilegal, aquela contra a qual o Estado
detém o monopólio da forma legítima. Há um problema, entretanto, em toda
essa construção, que passa despercebido quase sempre: a paz ou a
pacificação depende do exercício de uma violência contra outra, não
importando agora se uma é justa e a outra não, pois é da disputa dessa
legitimidade que se trata quando se discute o conceito de violência. A sua
polissemia decorre de um conflito de legitimação quanto a “qual” violência
estamos considerando quando selecionamos um de seus significados a
expensas do outro.

É necessário ir até as raízes da violência para compreender comportamentos
e condutas na criminalidade.

4 POSSÍVEL REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
A maioridade penal versa que o indivíduo, ao completar 16 anos, seja punido
dentro do sistema de justiça punitivo, a justiça retributiva, e cumpra uma pena pelo
delito ou crime cometido. Diante disso, alguns impactos sociais aconteceriam. O
primeiro ponto a ser considerado é o que leva um individuo jovem a cometer a prática
delitiva: a violência. O jovem dentro desse sistema sobre interferência na
compreensão do fenômeno, já que não consegue entender a dimensão e
responsabilização do ato, sendo que acaba entrando na mentalidade da massa
carcerária, se aliando a associações criminosas e a facções.
Os jovens envolvidos em delitos, em sua maioria, estão relacionados a crimes
voltados a bens econômicos, contra o patrimônio, furto e roubo e também o tráfico de
drogas.
Conforme Glossário da Justiça Restaurativa (2021, p.3):
Considera-se adolescente a “pessoa que tiver entre 12 (doze) anos e 18
(dezoito) anos incompletos”, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 8.069/90,
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Constata-se que a idade é o
fator determinante para a fixação de quem é criança, adolescente ou adulto.
Adota-se um critério cronológico absoluto, sem qualquer menção à condição
psíquica ou biológica e, é a data em que o indivíduo completa 12 anos que
faz a criança tornar-se adolescente, e o aniversário de 18 anos que faz o
adolescente tornar-se adulto.

Nesse parâmetro, se ocorrer a redução da maioridade penal poderia significar
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jogar um adolescente em uma penitenciária, em um ambiente repleto de criminosos e
bandidos de longa carreira no crime, não é uma medida inteligente. O adolescente
desamparado, com medo de ser estuprado, morrer, etc irá se juntar a uma facção para
se proteger; a família estará amparada sob os recursos da facção. Quando o jovem
sairá da prisão, estará comprometido para sempre com a facção, na qual há um
sistema extremamente falho na ressocialização de adultos. É notório que dessa
maneira se alcançará um efeito deletério aos jovens, fazendo com que sejam
vitimados e trucidados. Misturar jovens em início de carreira, com possibilidade de
conscientização, com bandidos profissionais, é um equívoco, incentivando assim,
cada vez mais uma investidura e boas relações no mundo do crime.
Segundo a ética Aristotélica, a qual se refere ao bem comum, as pessoas a
favor da maioridade penal possuem sentimento de vingança. Os EUA, maior sistema
prisional do mundo, permite a minoridade, o que configura sua sociedade mais
violenta do mundo.
Além disso, o sistema penitenciário está em crise. A superpopulação nas
cadeias gera problemas para a sociedade num todo, pois os agentes penitenciários
perdem o controle, criando, assim, condições para o crime organizado. Os demagogos
do sistema penitenciário dizem que a criminalidade se resolve colocando todos que
praticam atos ilícitos na prisão, sem quaisquer análises, sob uma ideologia punitivista,
o que não reduz a violência e não traz segurança. Portanto, prender menores
agravaria ainda mais esta situação. O Judiciário precisa se mobilizar e criar
alternativas de métodos de solução de conflitos, como a proposta dos Círculos de Paz,
dentro da teoria da Justiça Restaurativa.
Uma das justificativas da maioridade penal é de que se os adolescentes
souberem que serão punidos não irão cometer crimes. Outra falácia é a justificativa
de que, se pode votar ou trocar de sexo, tem discernimento do crime que está fazendo.
Cada caso é um caso, mas a maioria dos crimes praticados por menores são contra
o patrimônio, girando em torno da falta de ação do Estado em oferecer direitos sociais
básicos, numa tentativa de sair da pobreza e desigualdade social.
Características patológicas, e outros transtornos de conduta, e a prática do rol
de crimes hediondos devem ser avaliados separadamente. Exigem estudos e medidas
no macro, pois não são soluções simplistas. O adolescente marginalizado e em
situação vulnerável tem possibilidade de conscientização e compreensão, bem como
a responsabilização e reparação do dano, a partir de medidas socioeducativas e
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Círculos de Paz, além de promover uma Cultura de Paz para a sociedade e
ressocialização do indivíduo, para que possa ressignificar seus atos. Portanto, a
redução da maioridade penal é uma medida errônea.

5 ELEMENTOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
A Justiça Restaurativa é um estudo em desenvolvimento, uma alternativa ao
atual modo de funcionamento do judiciário. Baseia-se em uma solução
autocompositiva,

na

responsabilização

e

compreensão

do

ofensor

e

um

empoderamento da vítima, é uma forma de humanização do direito penal. Identifica e
trata os danos, a partir de uma filosofia que enfatiza a cura e a responsabilização.
Duas de suas metodologias mais utilizadas consistem nos Círculos de Construção de
Paz e na prática da Comunicação Não Violenta. Justiça Restaurativa é a
responsabilidade do ofensor, tendo em vista que o ofensor olha de frente o ato que
cometeu, estimulando-o a compreender o impacto que o seu comportamento (bem
como os seus danos) causou às pessoas, incentiva e busca medidas que reparem
tudo que for possível de ser solucionado.
As práticas restaurativas abrangem os mais diversos campos de aplicação,
revelando grande potencial quando da resolução de conflitos e pacificação social. Na
Justiça Restaurativa, a prevenção é trabalhada no sentido de prevenir que mais
conflitos sejam gerados ou desencadeados em função do desentendimento inicial,
propiciando, dessa forma, o conflito ser transformado para uma perspectiva diversa
daquela que gerou as consequências negativas, para uma estratégia de prevenção e
preservação da comunidade que, eventualmente, se depara com algum embate.
A Justiça Restaurativa vai trabalhar o adolescente em conflito com a lei, através
de contação de histórias, conectando valores positivos, ou seja, uma prática em busca
de uma prática, em que se materializa num fazer: a justiça como função social, antes
de sua instituição. A medida que podem ser efetivas, as práticas não precisam ser
associadas só ao conflito, como podem ser feitos outros vínculos restaurativos, como
círculos de superação, luto, inclusão, fortalecer vínculos com possíveis risco de
evasão escolar, com o foco na responsabilização e na reparação, e não na punição.
Prioriza-se um modelo de justiça dialógica, o qual deve posicionar, expor, solucionar
e agir. Há um resgate e promoção social.
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Nessa mesma orientação, Zehr define como a Justiça Restaurativa, um
processo para envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse em
determinada ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata os danos,
necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de promover o
restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do possível. (ZEHR,
2012, p. 49).
O mundo está acostumado, por vezes, acomodado a um sistema de justiça que
vigora há milênios, com uma força imperiosa em uma rota de punição, com
características retributivas. (Glossário JR, 2021, p. 7).
A Comunicação Não-Violenta é uma prática, funcionando como instrumento de
pacificação. Dialoga Giddens que os defensores da justiça restaurativa afirmam que
os infratores devem ser expostos aos custos de suas violações de uma maneira
significativa que os ajude a se reintegrarem à corrente tradicional dos relacionamentos
sociais (GIDDENS, 2016, p. 291).
A agressividade é inerente ao ser humano, portanto, o indivíduo que está
reiteradamente diante de situações conflitivas, está fadado a ser um agressor se esse
impulso não for trabalhado. Diante isso, há a importância de um espaço para
reconhecimento de erros, responsabilização, compreensão, práticas restaurativas
voltadas a construção de uma subjetividade em que a agressividade não é uma marca
expressiva.
O contraponto disso é a Justiça Retributiva, que consiste na visão retributivista
em devolver ao sujeito o dano causado, sem que haja uma recolocação deste
indivíduo, para que seja trabalhado e incluído na sociedade, pela via expiação e
punição. O Monopólio é do Estado em relação ao mal feito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos realizados, é possível destacar que o Brasil é um país
autoritário e violento e existe uma demanda popular por justiça, que se mistura com
uma concepção de vingança e que acaba legitimando a violência do Estado, seja pelo
abuso policial e cotidiano dentro das prisões. A mentalidade ideológica é
conservadora e moralista. O censo comum tem uma posição punitivista, e as
discussões são guiadas pela mídia, sem uma concepção crítica do sistema e o que
engloba o direito penal.
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O adolescente infrator precisa ser tratado com responsabilização e
compreensão, por meio das práticas restaurativas. Assim, inseri-lo em um sistema
punitivo tradicional é um equívoco.
O sistema educacional, em menção às escolas, não geram suficientemente
sentimento de pertencimento, devido a sistemática “sufocante” da natureza de sua
instituição. A escola tem, em muitas vezes, falhado no trabalho anti-bullying e antiviolência. Preliminarmente, tem-se como resultados, que o jovem que comete
violência, com um sentimento de não pertencimento, assim a Justiça Restaurativa
como um objeto de transformação de conflitos em um jovem protagonista da sua
consciência. A JR faz com que a escola desenvolva uma gestão mais democrática,
pertencimento, protagonismos, que se verifique as condições da família, da
comunidade, do ofensor e da vítima e todos passem a se responsabilizar sobre os
conflitos do ambiente. Assim a JR atua em uma dimensão institucional para que
hábitos e comportamentos sejam revistos nas formas de convivência interna,
transformando as estruturas de poder meio do trabalho macro institucional. Assim, a
JR se baseia em uma solução autocompositiva, na responsabilização e compreensão
do ofensor e um empoderamento da vítima, é uma forma de humanização do direito
penal. A Justiça Restaurativa vai trabalhar o adolescente em conflito com a lei, por
meio de contação de histórias, conectando valores positivos, ou seja, uma prática em
busca de uma prática significativa, em que se materializa num fazer: a justiça como
função social, antes de sua instituição. À medida que podem ser efetivas, as práticas
não precisam ser associadas só ao conflito, como podem ser feitos outros vínculos
restaurativos, como círculos de superação, de luto, de inclusão, de fortalecimento
vínculos, de prevenção a possíveis riscos de evasão escolar, com o foco na
responsabilização e na reparação, e não na punição. Prioriza-se um modelo de justiça
dialógica, o qual deve posicionar, expor, solucionar e agir. Há um resgate e promoção
social, funcionando como uma política pública e dimensão de uma cultura de paz.
Para isso, são necessárias pesquisas críticas. A sociedade oprime e explora o
trabalho de mulheres, negros e lgbts, alterando o macro, com políticas públicas de
desigualdades materiais. Além disso, cabe uma nova política desarmamentista e de
desmilitarização, e também a descriminalização de drogas séria, bem como investir
em mais educação e empregos, e menos repressão.
É importante focar em outras áreas sociais, investir em comunidades, em novos
modelos de provimento de segurança, para acabar com o poder discricionário e letal
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da polícia que mira, sobretudo, na população negra e periférica. A polícia é seletiva e
não está garantindo a segurança pública, o que é mais eficiente para combater a
criminalidade são os investimentos direitos sociais, educação, empregabilidade. Por
outro lado, se faz necessário um investimento pesado em inteligência policial para
melhor qualidade de trabalho dos agentes públicos para resolução de crimes.
Portanto, promover diálogo, uma politização e restauração do indivíduo que comete
crimes, delitos e atos infracionais é imprescindível para desenvolver um espaço de
responsabilização e compreensão de danos.
Portanto, para reduzir crimes, é necessário uma economia mais igualitária,
investir na capacitação de jovens, e uma vida digna para a classe trabalhadora, uma
melhor distribuição de riquezas e menor desigualdade social, através de estímulos e
políticas de desenvolvimento do Estado, aproximação do pleno emprego na
sociedade, valorização dos salários, forte investimento na pesquisa, inovação,
sofisticação tecnológica, na complexidade que envolve a produção social e
capacitação de conhecimento técnico da população sobre essa produção gerando
riqueza social, para, assim, termos uma sociedade mais, rica, inclusiva e igualitária
para caminhar em um ciclo de bem estar social, segurança e justiça ao contrário da
sociedade desigual excludente e violenta que vivemos.
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Resumo: Os professores no Brasil têm sido alvo de sucessivos ataques, tanto no que
se refere a seu trabalho quanto à sua formação, o que requer lutas profundas. A fim
de contribuir com esse processo, o objetivo deste artigo é analisar as recentes
políticas públicas para a formação docente no país, suas tendências e determinantes
econômicos. Para compreender o processo em curso, essa formação é brevemente
retomada desde o início da educação formal no país, situando seus determinantes
históricos e estruturais. Por meio da metodologia qualitativa, de cunho materialista
histórico, o período priorizado foi da década de 1990 em diante. A relação entre o
Estado e o capital foi identificada, cujo objetivo é assegurar as taxas de lucro,
demandando a utilização da educação para a formação da força de trabalho e para a
manutenção do conformismo social. Há inferência de que a constituição das políticas
para a docência no Brasil intensificou-se a partir de meados do século XIX, com a
adoção do padrão das Escolas Normais, no nível secundário, tendo atingido a
formação no ensino superior, sob diversas modalidades. O tensionamento diante das
sucessivas mudanças na formação docente demonstra a marca da contradição.
23

Este artigo é uma versão revista e ampliada do texto intitulado “A formação de professores e as atuais políticas
públicas brasileiras”, publicado na X JOINPP – Jornada Internacional Políticas Públicas, realizada em ambiente
virtual de 16 a 19 de novembro de 2021.
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Prevalecem, nas atuais políticas de formação, assentadas no conceito de
competência, medidas de cunho pragmático, tecnicista e privatizante, que atendem à
lógica do capital.
Palavras-chave: Estado. Políticas educacionais. Formação de professores.
Abstract: Teachers has been targets for successive attacks in Brazil, both regarding
their work and their training, what requires deepen fights. To contribute with this
process, this work has as aim at analyzing recent public policies for teacher training in
the country, their tendencies, economic determinants. To understand the ongoing
process, this education is briefly retaken since the beginning of formal education in the
country, situating its historical and structural determinants. Through qualitative
methodology supported by historical materialism, the period prioritized is from the
1990s decade. Relation between state and capital was identified, and its objective to
ensure the profit rates, demanding the use of education to train work force and
maintaining social conformism. There is the inference that constitution of teaching
policies in Brazil were intensified from the mid-19th century by adopting the standard
of Escolas Normais, at secondary level, achieving the higher education, under several
modalities. Tensioning before successive changes in teacher training demonstrates
the contradiction mark. In current teacher training policies based on the competence
concept, pragmatic, technical and privatizing measures prevails, meeting the capital
logic.
Keywords: State. Educational policies. Teacher training.

INTRODUÇÃO
A educação é parte constituinte do processo de humanização e se efetiva pela
socialização dos saberes historicamente acumulados, sendo o professor um dos
responsáveis por essa função, o que torna sua formação uma questão essencial.
Compreender as políticas de formação docente, portanto, é tarefa primordial para
desvelar os rumos que ela tem tomado no decorrer da história do país.
Na delimitação deste estudo optamos por analisar as recentes políticas
públicas para a formação docente no país, suas tendências e determinantes
econômicos, de modo a problematizar os encaminhamentos legais que vêm sendo
adotados e seus impactos na educação.
Por intermédio de pesquisa qualitativa, de cunho materialista histórico,
concebemos a importância de compreender as políticas de formação docente a partir
da análise da totalidade, para desvelar as motivações que incidem nas medidas
tomadas pelos órgãos estatais. O que se constata é que a defesa de melhorias para
a educação brasileira perpassa os projetos políticos, pois em suas normativas se
proclama a educação como prioridade. Na prática, porém, as condições da docência
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se agravam e não se ultrapassa o plano idealista e teórico, pois não há investimentos
necessários para a concretização de uma formação de qualidade.
A fim de auxiliar no desvelamento desse processo apresentamos um breve
histórico da formação de professores no Brasil e em seguida as políticas para a
formação docente a partir de 1990, orientadas pelos organismos internacionais,
identificando sua demarcação pela concepção neoliberal de competência. Em seguida
procuramos apontar alguns elementos para identificar a relação entre a educação, o
Estado e o capital, a fim de ampliar a compreensão das determinações que envolvem
a formação docente e suas tendências atuais.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: RETOMADA HISTÓRICA
As atuais políticas de formação docente resultam de um complexo processo
histórico, político e econômico, carregando as marcas das lutas e enfrentamentos
realizados no decorrer da história. No caso brasileiro sua constituição foi demarcada
por forte influência externa, tendo em vista que a organização da educação formal
ocorreu durante o período colonial.
A educação que se deu a partir do século XVI foi voltada para a catequização,
tendo um caráter religioso-moral cristão, sob monopólio dos jesuítas, com o total apoio
da metrópole portuguesa. No âmbito da transição da sociedade feudal para a
capitalista, que ocorria na Europa ocidental, articularam-se interesses religiosos,
políticos e econômicos. Com esse viés a Companhia de Jesus foi criada em 1534, por
Inácio de Loyola.
A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa
de Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os
dois pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras,
somar forças, integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho
no Novo Mundo pela força da unidade lei-rei-fé (RAYMUNDO, 1998,
p. 43).

No Brasil, colônia conquistada pelos portugueses, a vinda dos jesuítas teve
inicialmente o objetivo de converter os nativos e torná-los mais “dóceis”, facilitando a
comunicação e utilização de sua força de trabalho. Em seu projeto educacional havia
interesses peculiares para com a colônia, sendo um deles a procura por riquezas, que
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teve “[...] papel fundamental na formação da estrutura social, administrativa e
produtiva da sociedade que estava sendo formada” (NETO; MACIEL, 2008, p. 170).
No que se refere à docência, os primeiros a serem considerados professores
no Brasil foram os jesuítas. Embora não tivesse só fins educacionais, “[...] pouco a
pouco a educação ocupou um dos lugares mais importantes, senão o mais importante,
entre as atividades da Companhia” (LUZURIAGA, 1975, p. 118-119). A necessidade
de aperfeiçoamento de suas práticas educativas, que eram utilizadas em vários
países, levou os jesuítas a utilizarem, em 1535, ordens e instruções organizadas
sistematicamente, com o objetivo de realizar seu processo educativo com mais
eficiência, o que ficou conhecido como Ratio Studiorum24.
Os jesuítas estruturaram uma educação para os colonos e seus filhos no Brasil,
restrita às camadas dominantes, com conteúdo que priorizava a gramática e a
retórica. O intuito do projeto jesuítico era formar um modelo de homem baseado nos
valores escolásticos, no cristianismo. A formação que predominou para os professores
no Brasil colonial esteve assim exclusivamente a cargo da Igreja. Diante de relações
econômicas baseadas na agricultura para exportação, no latifúndio e no trabalho
escravo, a educação para todos não era uma prioridade nem uma necessidade para
o país. A metrópole portuguesa deixou-a sob o domínio dos jesuítas até 1759.
Com o objetivo de modernizar a metrópole e a colônia, Marquês de Pombal
(1699-1782) expulsou-os no ano de 1759, afirmando que sua presença era um
empecilho para o progresso. A partir de então a educação brasileira foi suprida com
as “aulas régias”, aulas avulsas que eram ministradas por pessoas que tivessem certo
domínio na arte de ensinar as matérias.
Nesse período não havia organização e nem sistematização pública para a
formação de professores. Apenas no início do século XIX que a educação a cargo do
Estado passou a ser considerada, em meio à vinda da família real ao Brasil e à
abertura dos Portos (1808), bem como diante da Independência brasileira (1822).

24

Ratio Studiorum (palavra derivada do Latim: Ratio = razão, Studiorum = aprendizagem, na tradução livre), que
ficou conhecido como sendo o método utilizado pelos jesuítas. Com 457 regras para seguir, foi a maneira de os
jesuítas universalizarem o seu modo de catequização, bem como o catolicismo. Segundo Lima (2008, p. 35), ele
só foi impresso em 1599, quase 50 anos depois de sua elaboração e organização: “[...] o Ratio é fruto de muitas
experiências e avaliações, não só de alguns padres, mas como também de numerosos jesuítas que estavam
distribuídos pelos colégios da Companhia”.
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Esse fato se deu no contexto das disputas por hegemonia econômica na Europa, na
fase concorrencial de expansão do capital. França e Inglaterra entraram em conflito e
Portugal viu-se ameaçado por ambos, quando a coroa se aliou à Inglaterra e veio ao
Brasil para proteger sua colônia mais rica.
Embora não tenha se alterado substancialmente a estrutura socioeconômica
brasileira, estimulou-se a criação de uma base educacional para atender às novas
necessidades, inaugurando os cursos superiores no país, com Dom João VI, em 1808.
O desenvolvimento econômico e de capital foi incentivado em território brasileiro, após
“[...] três séculos de domínio político e exploração econômica do Brasil por parte de
Portugal, que manteve durante todo o período colonial uma posição parasitária em
relação à produção brasileira […]” (NASCIMENTO, 2006, p. 02). A riqueza do Brasil,
todavia, passou a beneficiar a Inglaterra e seu processo de expansão industrial.
O Brasil, em decorrência das pressões inglesas e da perda do poder econômico
de Portugal, proclama sua independência em 1822, tornando-se Império, embora
ainda sob a regência da nobreza portuguesa. A economia agrário-exportadora
manteve-se, com base no trabalho escravo, o que resultou em poucos avanços para
a implantação da escola pública e, consequentemente, para a formação docente.
O que demarcou o início de políticas públicas específicas para esse fim foi a
aprovação da Lei das Escolas de Primeiras Letras, em 1827, quando emergiu a
necessidade de formação de professores para atuarem como docentes nessas
escolas (SILVA, 2006). Apesar desse dispositivo legal, a formação docente ficou a
cargo dos próprios professores: “[...] No artigo 4º da Lei, ao determinar o método
mútuo, determinou-se que os professores devessem ser treinados para o uso do
método, às próprias custas, nas capitais das Províncias” (BORGES; AQUINO;
PUENTES, 2011, p. 96).
A instrução primária ficou a cargo das Províncias, por meio do Ato Adicional de
1834, que propunha a formação de professores pautada nos moldes dos países
europeus. Criaram-se assim Escolas Normais em algumas províncias, mas com um
funcionamento precário, pois nem sempre tinham continuidade. Essa conjuntura
educacional diferia dos países centrais que, diante do avanço de suas economias no
âmbito das contradições sociais capitalistas, organizaram suas escolas públicas.
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Politicamente, no século XIX, está em curso o processo de formação
dos Estados Nacionais, por isso cresce a necessidade de criar um
sistema que pudesse nacionalizar, sistematizar e controlar a
disseminação da instrução. Assim chegou o momento, devido às
exigências sócio-econômico-culturais, de encontrar caminhos que
pudessem ampliar a educação para uma grande parcela da
população. O século XIX foi marcado por um esforço significativo para
efetivar os sistemas nacionais de educação (MARTINS, 2009, p. 175).

No Brasil esse processo não ocorreu e pouco se fez para a formação dos
professores. Na visão de Martins (2009, p. 177), a escola normal “[…] deveria ser o
centro formador de professores que teriam a missão de auxiliar na ordenação moral
dos cidadãos. Essa preocupação parece ser uma constante em outros projetos
educacionais de Escolas Normais no Brasil, no século XIX”. Além disso, no século XIX
essa escola tinha “[…] como função formar o ‘sacerdote laico’, o ‘disseminador das
luzes’ que ordenaria moralmente as camadas populares” (VILLELA apud MARTINS,
2009, p. 178). Seu currículo era restrito ao domínio dos conteúdos a serem ensinados
às crianças, sem se atentar a aspectos didático-pedagógicos.
O final do século XIX trouxe alterações significativas para a economia do país,
afetado pelo avanço do capital e sua expansão imperialista. Instituiu-se o trabalho
livre, com a proibição da escravidão, embora se mantivesse a base agroexportadora.
O desenvolvimento industrial que se espalhava pelo mundo se iniciava no Brasil, de
modo incipiente e apenas nos principais centros urbanos, como São Paulo. Essas
transformações mais gerais culminaram na proclamação da República, em 1889. Em
consonância com Silva (2011), a libertação dos escravos em 1888 alterou a situação
social, diante do trabalho, da economia e também da educação.
Segundo Schelbauer (1997, p. 188), na virada do século XIX para o XX: “O teor
das preocupações estava vinculado à consolidação do novo regime político que,
acreditava-se, levaria a efeito, conjuntamente com a nova organização do trabalho, o
projeto modernizador da sociedade brasileira”. Para a autora, entretanto, nem tudo o
que se pretendia durante o período se concretizou, tornando-se muitas das ideias
obsoletas, devido aos limites materiais existentes. Assim, “[...] apesar dos desejos
manifestos, a escola primária e o sistema nacional de ensino, no Brasil, não foram
criados naquele momento, pois as transformações que criariam a necessidade da
educação nacional ainda teriam que se processar” (SCHELBAUER, 1997, p. 190). A

211

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

educação que preparasse o escravo para o trabalho livre foi desnecessária, pois a
vinda dos imigrantes europeus nesse período contornou a questão.
A organização da formação de professores nas Escolas Normais perdurou até
meados de 1876-1880, quando o caráter científico começaria a se disseminar por
meio “[…] do projeto educacional da Escola Normal do Município Neutro do Rio de
Janeiro […]”, que se caracterizou por ser a primeira “[…] Escola Normal Livre […] no
sentido de formar professores mais qualificados” (MARTINS, 2009, p. 179). Nesse
momento o ensino científico ganhava espaço nos currículos de formação de docentes.
A partir do final do século XIX e início do século XX, observamos uma
dupla preocupação no processo de formação do professor: a
profissionalização e uma nova conformação moral e social daqueles
que pretendiam ensinar. Essa preocupação permeou a trajetória
histórica da Escola Normal, nas principais cidades brasileiras. A busca
de um profissional da educação de acordo com os novos princípios de
urbanidade, um civilizador, estava presente nas discussões e reformas
educacionais do final do século XIX e início do século XX (MARTINS,
2009, p. 180).

Na prática, a educação permanecia para uma minoria, mas as ideias liberais se
difundiam no Brasil, com o discurso convincente de sua extensão universal.
A escola foi, no imaginário republicano, signo da instauração da nova
ordem, arma para efetuar o Progresso na sociedade excludente que
se estruturou nas malhas da opção imigrista nos fins do século XIX e
início do XX, a escola foi, entretanto, facultativa a poucos. Nos anos
20, na Avaliação da República instituída feita por intelectuais que se
propõe a pensar o Brasil, a política republicana é acusada de ter
relegado ao abandono ‘milhões de analfabetos de letras e de ofícios’,
toda a massa popular, núcleo da nacionalidade (CARVALHO, 2003, p.
11).

Um sintoma da difusão deste ideário foi a criação, em 1924, da Associação
Brasileira de Educação (ABE), que em 1927 organizou a I Conferência Nacional de
Educação, a primeira de muitas que viriam acontecer, conforme apontam Borges,
Aquino e Puentes (2011).
Na década de 1930 modificava-se a estrutura econômica do país, expandindose as indústrias e a burguesia urbana, sob o lema do nacional-desenvolvimentismo,
levando à queda do poder político das mãos das oligarquias agrárias. Aumentava a
necessidade por escolarização, embasada nas ideias da escola nova difundidas entre
os educadores da época, o que gerou novos rumos para a educação e a formação
docente. Foram então criados os Institutos de Educação, que passaram a atender
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também a pesquisa em educação. Anísio Teixeira, com o Decreto nº 3.810, de 19 de
março de 1932, transformou a Escola Normal em Instituto de Educação, “[...]
caminhando para a consolidação de um modelo pedagógico-didático, de formação
docente, corrigindo as ineficiências e distorções das tradicionais Escolas Normais do
passado” (BORGES; AQUINO; PUENTES, 2011, p. 98). Na Constituição de 1934 foi
reservado um capítulo para a educação, o que denota a importância que ela adquiria.
Criaram-se a seguir os cursos de Pedagogia e de licenciaturas. Em 1939, com
o Decreto nº 1.190, foi organizada a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade
do Brasil, que foi uma referência para os demais cursos superiores. Sua organização
girava em torno de um modelo que ficou conhecido como o “esquema 3+1”, tanto para
os cursos de licenciatura quanto para os de Pedagogia. “Pelo esquema ‘3+1’, três
anos eram dedicados ao estudo das disciplinas específicas ou conteúdos cognitivos
e um ano, para a formação didática” (BORGES; AQUINO; PUENTES, 2011, p. 99).
O avanço industrial mais intenso marcou as décadas de 1950 a 1970. O país
aumentou os investimentos e abriu-se para as multinacionais, o que resultou em uma
ampliação gradativa do sistema educacional, tanto para atender as demandas
oriundas da preparação para o trabalho quanto para formar as classes trabalhadoras
urbanas nos moldes da sociabilidade capitalista. A educação adquiriu um caráter
tecnicista, pois o conhecimento preconizado era o básico, para a inserção no trabalho.
A Lei nº 5.692, de 1971, modificou a nomenclatura dos níveis de ensino: o
primário e o médio passaram a denominar-se ensinos de 1º e 2º graus. O ensino de
2º grau foi marcado pelo viés profissionalizante e na questão econômica e estrutural
o país teve investimentos com a abertura ao capital mundial, mas fragilizou sua
autonomia com altos empréstimos internacionais, a juros exorbitantes.
No início dos anos de 1970 houve a mudança de nomenclatura do curso da
Escola Normal para o nome de Magistério (Habilitação), gerando a insinuação de que
agora a habilitação no segundo grau era suficiente. Com isso a precariedade se
instalou e causou indignação nos educadores, pois o magistério ficou disperso em
meio às várias habilitações profissionalizantes do 2º grau. O currículo era uma das
maiores preocupações diante das mudanças que ocorreram.

213

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

Para Aguiar et al. (2006, p. 824) a “[…] busca da identidade do curso de
Pedagogia no elenco dos cursos de formação de professores” era necessária, pois a
concepção de educação se transformava e o curso ficava com uma função indefinida.
Além disso, no Conselho Federal de Educação, Valnir Chagas tentou implantar um
novo sistema de formação de professores, para substituir o “esquema 3+1”, que
provocava “[...] mudanças estruturais nas licenciaturas e propugnava a extinção do
curso de pedagogia [...]” (AGUIAR et al., 2006, p. 823). Isto não foi aprovado, graças
à resistência e mobilização nacional dos educadores, demonstrando a importância
dos embates sociais que são estabelecidos.

AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA DÉCADA DE 1990
Com o fim da ditadura burguesa-militar (1964-1985), a luta por uma educação
emancipadora e crítica ganhou força nas universidades e movimentos sociais. No
movimento de “redemocratização” promulgou-se a Constituição Federal de 1988 e o
Estado assumiu responsabilidades em relação à educação, como resultado de lutas
e pressões populares. Para Aguiar et al. (2006), muitas delas incentivadas pela
Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
O processo da constituinte foi determinante para a Constituição de 1988 e
resultou na elaboração do Artigo 205, seção I do Capítulo III, que definiu que a
educação, como “[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1988). A educação é, portanto, um direito assegurado a todos.
As conquistas obtidas, porém, sofreram um revés antes mesmo de sua
efetivação, com as alterações nas relações mundiais provocadas pela crise do capital.
A educação teve novos impulsos, principalmente a partir da década de 1990, sob a
orientação dos organismos internacionais, tais como a Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial (BM).
O marco legal da fase atual no Brasil foi a implementação da Lei nº 9.394, de
1996 (BRASIL, 1996), que instituiu a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), cujo resultado foram mudanças substantivas na proposta original,
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tendo em vista seu ajuste à lógica neoliberal. Em relação à formação docente houve
várias tensões, dentre elas as relacionadas às próprias instâncias formativas.
A partir desta nova legislação educacional criaram-se diferentes
espaços para a formação de professores para a educação básica,
devendo de acordo com o artigo 62 desta legislação, passar por
formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação (CRESPI;
NÓBILE, 2018, p. 325).

Coadunando com Freitas (2003) compreendemos que a nova LDB diversificou
a promoção dos cursos de formação de professores no Brasil, pois a formação
superior expandiu-se para os Institutos Superiores de Educação (ISE) e o curso
normal superior. A implantação dessa diversidade de instâncias e cursos de formação
esteve alinhada às diretrizes dos organismos internacionais financiadores, que
propuseram a otimização dos gastos envolvidos nesse processo, tornando a formação
docente fragmentada, precária e aberta à ampliação da iniciativa privada.
Diversas regulamentações se seguiram e persistem, sob lutas e resistências
das entidades organizadas. Nos Referenciais para a Formação de Professores, de
1999 (DIAS; LOPES, 2003, p. 1156), o foco foram as competências, definidas como a
“[...] capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos
teóricos e experienciais da vida profissional e pessoal, para responder às diferentes
demandas das situações de trabalho”.
Em seguida foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para
a Formação em Nível Superior de Professores para a Educação Básica, no ano de
2002. Elas materializaram a organização institucional prevista na LDB e a concepção
neoliberal de competências, demarcando a tendência que Freitas (2003, p. 1097)
configurou como “[...] um retorno às concepções tecnicistas e pragmatistas da década
de 1970, agora em um patamar mais avançado [...]”. Crespi e Nóbile (2018), além de
Silva (2016), inferiram também que a aprovação dessas DCN resultou em adaptações
nos currículos de formação para os professores que atuariam na Educação Básica. O
foco centrou-se nas competências pessoais, sociais e profissionais dos docentes.
Para Dias e Lopes (2003) a perspectiva das competências secundariza o
conhecimento teórico e faz com que o conhecimento prático acabe assumindo maior
relevância. Fica claro que o foco atual da formação de professores centraliza a prática
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em detrimento da teoria e da política, colocando em segundo plano a formação
intelectual embasada em teoria, tanto a clássica como a contemporânea.
Dessa forma se difunde o conceito de competências, que interfere na realidade
escolar ao estabelecer uma estreita relação entre educação e mercado. “A proposta
de currículo para formação de professores, sustentada pelo desenvolvimento de
competências, anuncia um modelo de profissionalização que possibilita um controle
diferenciado da aprendizagem e do trabalho dos professores” (DIAS; LOPES, 2003,
p. 1157). Questiona-se a atuação profissional dos docentes, associando o fracasso
na aprendizagem dos alunos com uma formação insuficiente dos professores, o que
justifica a mudança, a regulação e o controle do seu trabalho. O professor é
responsabilizado por sua formação em serviço, ideário difundido com o lema
“aprender a aprender”, e o controle de seu trabalho se materializa inclusive nas suas
identidades profissionais, ao se reforçar a lógica de que depende só dele o
desenvolvimento do aluno, excluindo o meio e o contexto nesse processo humano.
Uma minuta de Resolução no interior do Ministério da Educação, apenas
publicizada em 2003 (FREITAS, 2003), mobilizou novamente os educadores. Nela o
curso de pedagogia poderia ser ofertado nos ISE, em três anos apenas, e teria uma
dicotomia, dividindo-se entre o bacharelado e a licenciatura, caracterizando uma
releitura do que acontecera no período de 1971, para atender ao setor privado. Essa
minuta causou repulsa por parte dos educadores e gerou polêmicas, discussões e
enfrentamentos, que conseguiram revertê-la. Diante das tensões, aprovaram-se o
Parecer CNE/CP nº 5/2005 e a Resolução CNE/CP nº 1/2006, que definiram as DCN
para o Curso de Pedagogia, abrindo novos debates.
As DCN-Pedagogia definem a sua destinação, sua aplicação e a
abrangência da formação a ser desenvolvida nesse curso. […] Abrese, assim, amplo horizonte para a formação e atuação profissional dos
pedagogos. […]. Delineia-se, pois, que a formação no curso de
pedagogia deverá assegurar a articulação entre a docência, a gestão
educacional e a produção do conhecimento na área da educação
(AGUIAR et al., 2006, p. 829).

Na avaliação de Silva (2016), a formação de professores tem sido
mercantilizada por essas vias, trazendo nas entrelinhas o aligeiramento, o
esvaziamento do currículo e, como apontado anteriormente, valorizando mais a
prática do que a teoria no processo de formação.
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No que se refere às orientações gerais contidas na Resolução
CNE/CP nº. 01/2006 é possível observar que os princípios
orientadores adotados indicam ﬂexibilidade curricular; dinamicidade
do currículo; adaptação às demandas do mercado de trabalho;
integração entre graduação e pós-graduação; ênfase na formação
geral; definição e desenvolvimento de competências e habilidades
gerais (SILVA, 2016, p. 107).

As diretrizes acabam sendo também desconsideradas e ameaçadas diante de
novos programas e percursos emergentes para a formação. Freitas (2007) pontuou a
existência, nessas políticas, de recorrentes acordos com instituições de ensino
particulares, confirmando e intensificando a fragmentação da formação.
Aos estudantes de licenciaturas, oriundos da escola pública, são
concedidas bolsas PROUNI, em instituições privadas, em cursos de
qualidade nem sempre desejável, ou programas de formação nos
pólos municipais da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
intensificando o reforço às IES privadas, em detrimento do
acolhimento massivo da juventude nas licenciaturas das instituições
públicas (FREITAS, 2007, p. 1206).

Para agravar a situação, a pressão familiar e social pela profissionalização dos
jovens leva-os a recorrer à formação no nível médio. Ou seja, “[...] a pressão da
juventude pela profissionalização após o fundamental coloca imenso contingente de
jovens – em torno de 450 mil em todo o país –, teoricamente, no exercício do
magistério, na perspectiva de profissionalização” (FREITAS, 2007, p. 1206).
A Resolução CNE/CP nº 02, aprovada em 1º de julho de 2015, ampliou de
forma significativa o debate acerca da questão da formação de professores no Brasil.
Ela definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada (BRASIL, 2015).
Abrange, portanto, todos os cursos de Licenciatura, além dos cursos de Formação
Pedagógica para indivíduos já graduados e de segunda graduação. Segundo ela:
[...] a consolidação das normas nacionais para a formação de
profissionais [...] para a educação básica é indispensável para o
projeto nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas
modalidades da educação, tendo em vista a abrangência e a
complexidade da educação de modo geral e, em especial, a educação
escolar inscrita na sociedade (BRASIL, 2015, p. 01).

Fica clara a existência de um projeto nacional de educação, o que seria válido
se estivesse sintonizado com a preocupação em melhorar a formação de professores,
objetivo das lutas e mobilizações dos educadores. Apesar das políticas propostas se
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apropriarem de parte do discurso desses sujeitos, a formação desejada tem se
mostrado inviável de ser alcançada, pois “[…] os discursos das políticas educacionais
tendem a apostar que haja suporte necessário ao trabalho e infraestrutura adequada
que atenda a proposta das DCN’s” (SILVA, 2016, p. 112), conforme o desejado.
O problema é que não há condições reais para sua implantação, o que levou
ao adiamento dos seus prazos por duas vezes. Atualmente, as dificuldades no âmbito
das universidades públicas passam pela questão de falta de estrutura material e de
pessoal, devido ao seu sucateamento e à precarização do trabalho docente que
ocorre intensamente. As políticas mais recentes também são inviabilizadas de outros
modos: pela nova legislação afeta aos currículos da Educação Básica, com foco nas
competências, consubstanciada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
Resolução CNE/CEB nº 04/2018 (BRASIL, 2018); e com a Reforma do Ensino Médio,
Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017), que flexibiliza os percursos formativos e inclui a
possibilidade da docência por “notório saber”.
Na esteira da reforma conservadora, em que se situa a BNCC, o Conselho
Nacional de Educação e o Ministério da Educação promulgaram a Resolução CNE/CP
nº 02/2019 (BRASIL, 2019), alinhada à BNCC. Trata-se de um texto preparado por
um grupo de consultores ligados a empresas e assessorias educacionais privadas.
A Associação Nacional para a Formação de Profissionais da Educação
(Anfope), a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(Anped) e o Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação
(Forumdir) solicitaram a manutenção da Resolução CNE/CP nº 2/2015, tendo em vista
os avanços presentes na proposta desse documento. Na sua acepção, essa
normativa pensa, discute e propõe a formação de professores de maneira orgânica.
Além disso, reiteraram a necessidade de avaliar os efeitos dessas diretrizes
com as instituições formadoras. Mesmo assim aprovou-se a nova diretriz curricular
em 2019. Para a Anfope (2020), ela impõe uma abordagem de formação pragmática
e padronizada, baseada na pedagogia de competências e comprometida com os
interesses mercantilistas de fundações privadas.
Constatam-se assim tentativas frequentes de aligeirar a formação, seja
reduzindo sua durabilidade, alterando seu currículo sob o argumento da flexibilização,
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ou ainda incentivando percursos formativos de qualidade questionável, como no caso
dos cursos privados e de EAD. Paralelamente, a ação do Estado tem incidido nas
avaliações, regulamentações e controle dos cursos, sem investimentos públicos que
seriam indispensáveis para uma formação pública ampla e consistente.
Ao contrário disso, o processo em curso desde a década de 1990 é o de
descompromisso do Estado no que se refere ao financiamento da educação pública
em geral, sendo isso sentido de forma mais intensa no nível superior. A educação é
tratada como mercadoria e custo, não como direito, desmantelando os poucos
avanços obtidos. Diante dessas características da formação atual, cabe-nos entender
as causas desse processo em curso, que afeta a formação de professores, o que não
é tarefa simples.
Especialmente quando se focaliza as políticas sociais (usualmente
entendidas como as de educação, saúde, previdência, habitação,
saneamento etc.) os fatos envolvidos para aferição de seu ‘sucesso’
ou ‘fracasso’ são complexos, variados, e exigem grande esforço de
análise (HÖFLING, 2001, p. 31).

Na tentativa de apontar brevemente as bases materiais que condicionam as
condições de criação e de efetivação destas políticas, procura-se a seguir analisar a
relação entre o Estado, indutor das mesmas, e as relações produtivas típicas da
sociedade capitalista atual.

CAPITAL, ESTADO E OS RUMOS DA FORMAÇÃO DOCENTE
O desenvolvimento capitalista verificado no Brasil, da segunda metade do
século XX em diante, não surtiu os efeitos desejados e prometidos, nem para a
sociedade e nem para a educação. A abertura do mercado nacional para o capital
mundial não superou problemas sociais graves, como a pobreza e o desemprego, que
continuam a se disseminar. Também não eliminou o analfabetismo e a evasão
escolar, que subsistem apesar da universalização do ensino fundamental.
O fato é que as crises e a desigualdade social são características inerentes à
relação do capital, o que exige seu entendimento profundo. Indicam-se aqui apenas
dois elementos que caracterizam essa forma social: a concorrência intercapitalista,
que inevitavelmente gera as crises de superprodução em intervalos cíclicos, e a luta
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antagônica de duas classes, a burguesia e o proletariado. A própria lógica de
desenvolvimento do capital promove maior concentração de renda e o desemprego,
acirrando as contradições sociais. Para manter as condições necessárias para sua
reprodução, omite-se e mistifica-se o real e seus determinantes, por intermédio de
discursos que exaltam ideologicamente a educação e a responsabilizam pelos
problemas socioeconômicos.
Evangelista (2014, p. 137) preconiza que, “[...] descortinar os interesses de
classe a eles subjacentes pode levar-nos a entender as perversidades que contêm, a
principal delas concretizada na ideia de que se algo vai mal na educação, e por isso
o país vai mal, a responsabilidade é do professor”. Consideramos que essa ideologia
inverte as causas reais dos problemas, pois desconsidera as relações econômicas
que os produzem, os interesses das distintas classes, além de ignorar a materialidade
e as políticas que orientam e afetam a formação e as condições do trabalho docente.
O Estado, responsável pelas políticas públicas educacionais, não é neutro. Por
isso suas ações devem ser analisadas em sua complexidade, referidas às relações
econômicas reais e às respectivas “formas” de Estado nas quais se movimentam. Uma
análise consistente requer considerar as distintas forças e interesses em jogo, tendo
em vista que vivemos na sociedade capitalista, dividida em classes antagônicas.
Na abordagem da questão política é necessário, por isso, alertar para o fato de
que, em todas as formas de Estado, o objetivo sempre é o mesmo: “[…] a manutenção
das relações sociais de determinada formação social. Portanto, assumem ‘feições’
diferentes em diferentes sociedades […]”. (HÖFLING, 2001, p. 31-32).
O entendimento das políticas públicas recentes demanda, portanto, desvelar
as relações de produção em sua totalidade. Segundo Marx (1978), para uma real
compreensão da sociedade e de seus problemas, é necessário partir dos aspectos da
realidade, relacionando-os com o todo mais amplo que os determina. Assim, ao final
da investigação: “[...] teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, [...], mas
desta vez não com uma representação caótica de um todo, porém com uma rica
totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, 1978, p. 116). Desse modo
teríamos a possibilidade de uma visão completa e não mais superficial sobre o
processo, apreendendo as causas reais dos problemas sociais existentes que, no
caso da educação, vão além de escolas e professores “eficientes” e “produtivos”.
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Para entender as raízes dos problemas que a formação docente enfrenta nas
últimas décadas é importante destacar ainda “[…] que as mudanças no modo de
produção capitalista incidem não somente na organização do modo de produção, mas
em toda a dinâmica da forma em viver em sociedade” (FAVARO, SEMZEZEM, 2018,
p. 16), por isso, a área educacional não sai ilesa.
Assim como nos anos finais do século XX, nos dias atuais “[…] o Brasil vêm
sendo palco de um conjunto de reformas na educação escolar que buscam adaptar a
escola aos objetivos econômicos e político-ideológicos do projeto da burguesia
mundial [...]” (NEVES, 2004, p. 1). É possível afirmarmos que esse projeto é articulado
com intensidade desde os anos de 1990, com a ascensão da intervenção dos
organismos internacionais. As concepções pragmáticas, produtivistas e tecnicistas
que orientam as reformas educacionais no Brasil são disseminadas por intermédio de
conferências e encontros mundiais, promovidos principalmente pela UNESCO e pelo
BM, desde esse período, que ficou conhecido como a “Década da Educação”.
O que a realidade tem explicitado é o alinhamento das políticas educacionais
brasileiras às demandas do capital mundial. Mediante esse entendimento afirma-se
que o “[…] Estado responde diretamente aos ditames do mercado” (FAVARO;
SEMZEZEM, 2018, p. 19). Dessa maneira, os setores sociais, econômicos e políticos
se entrelaçam, determinando o caráter neoliberal e a organização do Estado atual:
“[…] o Estado se refuncionaliza para atender aos interesses do capital. Isto significa
que não se trata na atualidade da diminuição do Estado, mas sim da diminuição das
funções estatais coesivas, especificamente as que correspondem aos direitos sociais”
(FAVARO; SEMZEZEM, 2018, p. 16). É um Estado “mínimo” apenas para as questões
sociais, que se mercantilizam cada vez mais. Já para o capital o Estado é “máximo”,
ao regular e viabilizar as condições jurídicas e sociais necessárias à sua reprodução.
O processo histórico revela que a instalação do modelo neoliberal atende ao
capital e que o Brasil foi afetado de modo direto, o que se refletiu na educação. Ao se
tratar dos interesses do Estado (burguês) neoliberal é possível afirmar que:
O investimento do Estado na educação é considerado um pré-requisito
crucial para obter vantagem competitiva no comércio mundial. Os
Estados
desenvolvimentistas
se
compatibilizam
com
a
neoliberalização na medida em que facilitam a competição entre
empresas, corporações e entidades territoriais, aceitam as regras do
221

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

livre comércio e recorrem a mercados de exportação abertos
(HARVEY, 2008, p. 82).

A intensificação do desenvolvimento econômico e a abertura do mercado global
proclamam a qualificação da força de trabalho, além de uma educação que conforme
os “cidadãos”, incutindo os valores necessários para manter a relação atual, mesmo
perante um alto nível de desemprego global. A mediação do Estado está assim:
[…] a serviço da manutenção das relações capitalistas em seu
conjunto. […] o Estado capitalista moderno cuidaria não só de
qualificar permanentemente a mão-de-obra para o mercado, como
também, através de tal política e programas sociais, procuraria manter
sob controle parcelas da população não inseridas no processo
produtivo (HÖFLING, 2001, p. 33).

Ao discorrer sobre as políticas educacionais atuais e sua relação com a
formação docente, concebe-se que ela está subordinada aos interesses do capital. O
resultado é que a educação e a formação de professores são pensadas para
supostamente “[…] ‘reduzir desigualdades sociais’ e ‘promover o bem de todos’ […]”,
no “[...] afã de concretizar a hegemonia do capital [...]” (EVANGELISTA, 2014, p. 141).
A formação docente, nessa perspectiva, é tratada como sendo uma tarefa fácil,
quando na realidade é extremamente complexa. O Estado, que antes assumiu o
controle da educação pública e hoje transfere essa tarefa para a exploração pelo
capital, atribui à educação escolar e aos docentes a responsabilidade na solução dos
problemas sociais e econômicos, ocultando assim os seus reais determinantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A apreensão da condição atual da formação de professores no Brasil
demonstra seus vínculos estreitos com as necessidades econômicas do capital, que
estende sua lógica para todas as esferas da vida humana, inclusive para a educação,
tornando-a uma mercadoria. Verificamos que, no interior da fase atual do capital
mundializado, a política de formação docente tem se caracterizado pela fragmentação
e pela dissimulação de seus objetivos, sob o discurso da flexibilização, da eficiência e
da aparente igualdade de condições formativas.
As políticas educacionais implantadas a partir da década de 1990 até os dias
atuais revelam uma preocupação com relação à formação docente, verificável no
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volume de normativas publicadas e substituídas nos últimos anos. O que tem
prevalecido nelas são medidas de cunho pragmático, privatizante e tecnicista. As
políticas implementadas pretendem alinhar a educação, definitivamente, ao
movimento pragmatista e mercantilista típico da relação social do capital. A resistência
se revela no embate travado diante das mudanças, pelos diferentes setores
educacionais, o que demonstra a marca da contradição nesse assunto.
As análises nos permitem afirmar que a educação e, concomitantemente, a
formação docente, organizadas no interior da relação de produção capitalista, são
direcionadas pelo Estado a partir dos interesses do capital. Seus objetivos, portanto,
são os de assegurar as taxas de lucro para acúmulo de capital, o que demanda a
subsunção da educação e a formação para o trabalho e para o conformismo social.
Assegurar uma formação docente consistente, que promova uma educação
ampla, para desenvolver as potencialidades humanas, priorizando o ser social e não
o capital, exige uma luta ampla. Esta vai além da luta por políticas que postulem
melhorias no plano educacional, pois requer a luta pela transformação radical das
relações vigentes. Preconizamos assim que outra sociabilidade é necessária para
viabilizar uma educação que visa as amplas e integrais necessidades humanas.
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Capítulo 14
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Resumo: Esse artigo é parte do trabalho desenvolvido com crianças em uma escola
de ensino fundamental do município de Belém por meio do Projeto “Infância em Tela na
universidade e na comunidade”, o qual faz parte do Programa Infância e Adolescência
(PIA), da Faculdade de Serviço Social (FASS), do Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas (ICSA), da Universidade Federal do Pará (UFPA). O objetivo é apresentar
discussões acerca do trabalho infantil no contexto da pandemia da COVID-19 e a
percepção das crianças acerca desta violação de direitos, através de desenhos e
textos por elas construídos, ouvir suas “vozes” significa romper com a cultura
adultocêntrica, há tanto tempo presente na sociedade brasileira. O Projeto Infância
em Tela fez uso de composições imagéticas apresentadas pelo cinema, assim como
de exposição dialogada ancorada em autores que debatem a temática infância,
criança e trabalho infantil. O resultado da atividade do Projeto Infância em Tela
mostrou que as crianças compreendem o mundo no qual estão inseridas e podem
ser protagonistas de suas causas, devendo ser ouvidas e ter suas falas consideradas.
Entender o que as crianças pensam acerca do trabalho infantil pode contribuir na
efetivação de políticas públicas que garantam direitos estabelecidos nas legislações
brasileiras, para esses sujeitos.
Palavras-chave: Infância. Criança. Trabalho Infantil. Direitos.
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Abstract: This article is part of the work developed with children in an elementary
school in the city of Belém through the Project “Infância em Tela na Universidade e na
Comunidade”, which is part of the Childhood and Adolescence Program (PIA), of the
Faculty of Education. Social Service (FASS), from the Institute of Applied Social
Sciences (ICSA), from the Federal University of Pará (UFPA). The objective is to
present discussions about child labor in the context of the COVID-19 pandemic and
children's perception of this violation of rights, through drawings and texts built by them,
listening to their "voices" means breaking with adult-centric culture, there are so long
present in Brazilian society. The Infância em Tela Project made use of imagery
compositions presented by the cinema, as well as a dialogic exhibition anchored in
authors who debate the theme of childhood, children and child labor. The result of the
activity of the Infância em Tela Project showed that children understand the world in
which they are inserted and can be protagonists of their causes, and must be heard
and have their speeches considered. Understanding what children think about child
labor can contribute to the implementation of public policies that guarantee rights
established in Brazilian legislation for these subjects.
Keywords: Childhood. Kid. Child labor. Rights.

1 INTRODUÇÃO
No primeiro semestre de 2021, ainda sobre o efeito da pandemia da COVID19, a equipe do “Projeto Infância em Tela na universidade e na comunidade” foi
demandada a desenvolver junto às crianças de uma escola de ensino fundamental
localizada no município de Belém uma atividade que debatesse o trabalho infantil, pois
foi identificado o aumento de crianças envolvidas no trabalho, em virtude de alguns
pais e ou responsáveis haverem perdido o trabalho e/ou atividade que realizavam
durante a pandemia.
Sabe-se que o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento pleno e integral de
crianças e adolescentes, pois contribui para o afastamento delas da escola, além de
colocá-las em risco e em situações vulneráveis e também viola o direito de crianças e
adolescentes, direitos estes que estão previstos na Constituição Federal, no Estatuto
da Criança e do Adolescente e na Consolidação das Leis do Trabalho.
Assim, debater com crianças sobre o trabalho infantil é importante na medida
em que esclarecemos a elas o que as leis brasileiras preveem acerca do trabalho para
elas, também entender o que elas pensam sobre esse fenômeno provocado pela
desigualdade social.
Durante décadas as crianças foram coadjuvantes nas pesquisas, pois o que
diziam não era validado pela ciência, se pensamos historicamente a fala e desenhos
de crianças como instrumento de pesquisa é bem recente (GOBBI, 2005), muito se
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falavam delas, mas pouco eram ouvidas. Suas vozes foram abafadas, pois “criança
não entende nada”, “criança não sabe o que quer” ou “criança não tem querer”, eram
e ainda são frases pronunciadas pelos adultos que insistem em falar pelas crianças,
não permitindo que elas expressem suas ideias e interpretações que fazem do mundo.
Por meio do projeto de extensão “Infância em Tela” do PIA/UFPA, desenvolveuse atividades utilizando a filmografia e discussões sobre a categoria trabalho e
trabalho infantil dando um caráter histórico, social e político ao debate. Dessa maneira
escolhemos o curta “Diário de uma trabalhadora infantil” para iniciar o debate com as
crianças, apresentando os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), bem como a importância de se ter políticas públicas que atendam
e garantam os direitos delas.
Destaca-se que corroboramos com o pensamento de Ariès (1981) ao se referir
a Infância como um “sentimento descoberto”, pois para o autor o sentimento moderno
de diferenciar adultos de criança é construído historicamente e socialmente, instituído
em meio ao modelo econômico vigente. Portanto, se a infância é uma categoria
construída ela não é única e nem acontece da mesma forma para todas as crianças.
Assim, este artigo terá como premissa tais compreensões para reflexão e
análise da realidade no contexto da política de combate ao trabalho infantil na cidade
de Belém do Pará, levando em consideração os dados acerca do trabalho infantil e a
pandemia que no momento tem contribuído para o aumento do número de crianças
inseridas nessa violação de direitos.

2 BREVE PERCURSO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA NO BRASIL
No Brasil Império (1822-1889), as crianças já eram percebidas com um ser
diferenciado do adulto, exigindo maiores preocupações quanto aos aspectos
educacionais e de saúde. Nesse período sugiram alguns manuais de medicina e leis
que regulamentavam o ensino primário e secundário na Corte. Para Rizzini (2011), a
segunda metade do Século XIX demarcou um novo olhar sobre a infância brasileira.
A criança passou a ser considerada um valioso patrimônio nacional, um ser em
transformação, que poderia se transformar tanto em um “homem de bem”25 quanto

25

Segundo RIZZINI (2008), era um homem útil para o progresso da nação, trabalhador.
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em um “degenerado”26 demandando assim, urgente ação do Estado (RIZZINI, 2008),
o que irá ocorrer principalmente na passagem para o Século XX, no Brasil República.
Rizzini (2011), afirma que o Brasil República teve na esfera jurídica o principal
catalisador tanto da formulação de problemas quanto da busca de soluções para a
infância no país, o que diferenciou das práticas adotadas pelo Brasil Império, marcada
pela assistência à criança com enfoque religioso e caritativo. Conforme a autora, as
primeiras duas décadas do Século XX foi o período mais frutífero na história da
legislação brasileira para a infância, pois foi produzido um grande número de leis com
o intuito de “regular” a situação da criança.
A preocupação dispensada à criança estava relacionada a visão de higiene
social, de sanar superficialmente problemas que estavam despontando na sociedade
da época. As questões sociais, como as desigualdades, as mudanças econômicas e
culturais, ocasionada pelo ciclo do capitalismo monopolista e sua crise, não eram
levados em consideração para conter a pobreza, pensava-se apenas em “limpar” a
sociedade.
Em 1923 foi criado o primeiro Juizado de Menores e no ano de 1927 são
consolidadas as leis de “assistência e proteção ao menor”, por meio da aprovação do
Código de Menores, fruto das discussões que ocorreram ao longo dos anos (RIZZINI,
2011). O Código de 1927 incorporou uma visão higienista de proteção do meio e do
indivíduo e, uma visão jurídica repressiva e moralista (FALEIROS, 2011). Contudo,
com o referido Código surgem novas obrigações por parte do Estado na proteção à
infância pobre, como a educação, a formação profissional e o encaminhamento ao
trabalho (idem).
O ano de 1930 foi um divisor de águas para a história do país, verificaram-se
as mudanças de cunho econômico e social de forma acelerada: a Era Vargas de 1930
e 1945. Neste período histórico criou-se o Departamento Nacional da Criança (DNCr,
em 1940), o Serviço de Assistência do Menor (SAM, em 1941), e a Legião Brasileira
de Assistência (LBA, em 1942). (CARVALHO, 2013). Nesse momento, houve avanço
no serviço social de atendimento infantil e organização da proteção à maternidade e
à infância. Tais avanços estavam relacionados com mudanças econômicas e sociais
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que o Brasil vivia, especialmente a forte inserção da indústria no país e a presença
constante de crianças envolvidas no trabalho.
Em 1964, devido intensa pressão da mídia, da sociedade e da igreja católica,
o SAM é substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM),
sua política tinha por objetivo evitar a internação dos “menores”, e assim reduzir o
processo de marginalização. (FALEIROS, 2005).
Em 1979, por meio da Lei nº 6.697, ocorre a reformulação do Código de
Menores. O novo Código de Menores dispunha sobre a assistência, proteção e
vigilância aos menores de 18 anos, fundamentado em uma doutrina de “Situação
Irregular” (FALEIROS, 2011). Assim, o Código de 1979 não era uma Lei destinada a
todas as crianças, e sim àquelas provenientes das camadas pauperizadas da
população, sendo atendidos conforme sua “situação de irregularidade” e não como
sujeitos de direitos.
A década de 1980, no Brasil, é marcada por uma intensa mobilização da
sociedade civil e de alguns setores do Estado em defesa dos Direitos de crianças e
de adolescentes. Em 1985 com o fim do regime ditatorial surge uma nova perspectiva
sobre a infância brasileira. A promulgação da Constituição Cidadã em 1988 que tem
como base os direitos humanos, e, em 1990 a aprovação da Lei Nº 8.069, conhecida
como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), proporcionou uma nova
compreensão de criança e adolescente. Nesse contexto surge a criança e o
adolescente como sujeitos de direitos. O ECA, vai definir os direitos que todas as
crianças brasileiras devem ter, inclusive o direito a educação e ao não trabalho.

3 TRABALHO INFANTIL E A PANDEMIA DA COVID-19
Toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade
mínima legal permitida é considerada trabalho infantil. No Brasil, conforme o Art. 60
do ECA, a idade mínima para inserção no trabalho é 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos. Ressalta-se que a inserção no mercado de trabalho de
adolescentes entre 16 e 17 anos apresenta condicionalidades, de acordo com o
estabelecido no art. 67 do ECA e seus respectivos incisos: o trabalho não deverá ser
realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; não
deve acontecer em ambiente considerado perigoso, insalubre ou penoso; não poderá
ser exercido em locais considerados prejudiciais à formação e ao desenvolvimento

232

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

físico, psíquico, moral e social do adolescente; e deverá ocorrer em horários que
permitam a frequência escolar (ECA, 1990).
Na atual conjuntura apesar da organização e legitimação de garantias de
direitos das crianças no Brasil, “a realidade das crianças nunca foi tão atravessada
por desiguais oportunidades de desenvolvimento” (SARMENTO 2009, p. 16).
Especialmente na América Latina com a entrada de governos conservadores e
autoritários o que acentua as desigualdades sociais atingindo principalmente as
crianças e adolescentes; além do avanço da pandemia que assola o mundo e colabora
para tantas incertezas e aumento da pobreza.
Segundo o UNICEF (2018) a pobreza na infância e na Adolescência atinge 61%
(sessenta e um por cento) das meninas e dos meninos brasileiros “sendo
monetariamente pobres e/ou estando privados de um ou mais direitos” (p.05). Neste
sentido, para entender a pobreza, é preciso ir além da concepção de renda, sendo
necessário analisar se as crianças e os adolescentes têm seus direitos fundamentais
garantidos (UNICEF, 2018).
Dois fatores importantes levantados pelo UNICEF (2014) sobre a proteção e
desenvolvimento das crianças foram os socioeconômicos e culturais. Segundo o
estudo a renda familiar é um fator decisivo para a determinação das condições
materiais de vida das crianças “entre essas condições estão à qualidade da habitação,
os equipamentos e serviços de que dispõe a higiene e o saneamento” (UNICEF, 2014,
p. 22.).
Quanto ao Trabalho Infantil, no Brasil, em 2019, segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 2020, 1 milhão e 768 mil
crianças se encontravam nesta situação de violação de direitos. No que concerne ao
recorte de gênero, verificou-se que 66% (sessenta e seis por cento) do total de
crianças e adolescentes inseridos no trabalho infantil no ano de 2019 eram do sexo
masculino, o que equivale a 1 milhão e 714 mil meninos entre 05 e 17 anos.
É visível pelos dados da PNAD que existe violação de direitos de crianças e
adolescentes. A herança histórica que vincula as crianças das classes menos
favorecidas, ao trabalho, tem afastado estas da escola reforçando a manutenção da
desigualdade e negando direitos, pois a realidade na qual vivem não condiz com o
que está estabelecido no ECA. Podemos afirmar que a entrada precoce das crianças
e adolescentes no mercado do trabalho contribui para afastar estes da escola, além
da manutenção do ciclo familiar, muitas vezes reforçado pelos pais e ou responsáveis
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que ainda acreditam que “o trabalho de toda a família é uma tradição mantida há várias
gerações” (IRMA RIZZINI, 2000, p. 387).
Verifica-se, a partir dos dados da PNAD, que apesar de o ano de 2019 ter
apresentado uma redução do número de crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil no Brasil, quando comparado a anos anteriores, essa redução vem
ocorrendo de forma lenta e muitas vezes inexpressiva. Observa-se ainda, que esses
dados não representam a atual realidade brasileira, pois apesar de não haver, no
momento, dados atualizados sobre o trabalho infantil no território brasileiro e tão
pouco paraense, sabe-se que houve um aumento do número de crianças e
adolescentes inseridos no trabalho precoce nos anos de 2020 e 2021, período da
pandemia da COVID- 19, uma vez que o período pandêmico ora vivenciado promoveu
um aumento da vulnerabilidade social de famílias brasileiras, em decorrência de
diversos fatores, entres eles: o aumento do número de desempregos, e consequente
a perda de renda das famílias; a falta de acesso a políticas de transferência de renda;
e a ausência de outras políticas públicas tais como habitação, saneamento, educação.
Neste cenário, o trabalho infantil vem sendo utilizado como uma opção pelas famílias
para o complemento (ou em alguns casos única fonte) de renda familiar.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) publicaram em 10 de junho de 2021 o Relatório Child
Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward (Trabalho infantil:
Estimativas globais para 2020, tendências e o caminho a seguir), disponível somente
em inglês. O referido relatório traz a informação que após 20 anos de decréscimo do
trabalho infantil, ocorreu um aumento do quantitativo de crianças e adolescentes
inseridas no trabalho no mundo, totalizando 160 milhões de crianças em 2020, um
aumento de 8 milhões e quatrocentas mil crianças e adolescentes inseridas no
trabalho precoce no mundo entre o período de 2016 e 2020. A estimativa da OIT e do
UNICEF é que até o ano de 2022 cerca de 8 milhões e 900 mil crianças e adolescentes
ingressem no trabalho infantil em decorrência dos efeitos sociais e econômicos
gerados e/ou acentuados pela pandemia da COVID-19.
Conforme o relatório do UNICEF (2021), no ano de 2020, a pandemia
aumentou o quantitativo de crianças inseridas em famílias de baixa renda em cerca
de 142 milhões, adicionando às 582 milhões de crianças que já se encontravam em
situação de pobreza no ano de 2019, corroborando para a ideia que as famílias podem
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recorrer ao trabalho infantil como uma forma de enfrentamento à perda de trabalho e
renda.
De acordo com dados do Relatório do UNICEF (2021), há um grande número
de relatos sobre como os efeitos da pandemia da COVID-19 aliado ao fechamento
das escolas está afetando crianças e adolescentes e os inserindo no trabalho. O
referido Relatório traz histórias de vida de crianças de diversos países do mundo que
se sentiram estimuladas a trabalhar após passar maior período em suas residências
em decorrência do fechamento das escolas e/ou a impossibilidade de participação em
aulas na modalidade remota. No Brasil, Estado de São Paulo, houve um aumento do
número de crianças e adolescentes inseridas no Trabalho Infantil em 26% (vinte e seis
por cento) entre maio e julho de 2020 em famílias assistidas pelo UNICEF, segundo
informações constantes no Relatório.
Esses dados divulgados pela OIT e pelo UNICEF são preocupantes, sendo
necessário pensar em estratégias para o enfrentamento do trabalho infantil nesse
momento tão atípico vivenciado pela população mundial. Sabe-se que o
distanciamento social, uma das formas de prevenção utilizadas para a não
propagação do novo coronavírus, dificultou e alguns casos até impossibilitou
fiscalizações e ações de prevenção ao trabalho infantil. Para além das ações de
fiscalização e prevenção, faz-se necessário pensar em políticas públicas para as
famílias, que possibilitem o acesso a renda, emprego e outras políticas sociais como
a educação. É necessário agir na causa do problema e não em situações pontuais e
fragmentadas, que acabam por legitimar práticas de cunho repressivo, punitivo,
moralizador junto às famílias e às crianças e adolescentes.
No Brasil, a pandemia da COVID-19 agravou ainda mais os processos
desiguais sobre a infância e adolescência em determinadas regiões e cidades. No
município de Belém, Estado do Pará, vem se observando o crescimento de crianças
e adolescentes envolvidos no trabalho, nas feiras, sinal de trânsito, oficinas, etc.,
apesar de não haver dados oficiais atualizados. Em agosto de 2021, o Movimento
República de Emáus, entidade reconhecida no Pará, pela defesa dos direitos de
crianças e adolescentes, declarou, em jornal de grande circulação do Estado, que a
ausência de números atualizados sobre a incidência do trabalho infantil no Estado se
justifica pelo período pandêmico ora vivenciado, que tem impossibilitado a realização
de novas pesquisas sobre a questão, mas enfatizou que a aumento do número de
casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil é evidente,
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principalmente para os profissionais que trabalham com a defesa e garantia de direitos
desses sujeitos (DANTAS, 2021).
Neste âmbito se pode sinalizar que, apesar de o Brasil e, em particular, o
Estado do Pará, não possuírem dados oficiais sobre o quantitativo de crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil durante a pandemia da COVID-19, o
cenário nos mostra que os mesmos vem seguindo a tendência mundial, que é a de
aumento desta violação de direitos, exigindo estratégias de enfrentamento.

4 O QUE AS CRIANÇAS PENSAM SOBRE O TRABALHO INFANTIL: A
EXPERIÊNCIA DO PROJETO INFÂNCIA EM TELA
O “Projeto Infância em Tela na Universidade e na Comunidade”, vinculado ao
Programa Infância e Adolescência visa realizar ações interativas e de intercâmbio de
conhecimento entre a comunidade externa e interna à Universidade Federal do Pará
(UFPA), por meio da discussão, crítica e reflexiva, das categorias infância,
adolescência, família e políticas sociais. A metodologia do projeto está ancorada na
Teoria Crítica das Ciências Sociais e nos referenciais teóricos das categorias
anteriormente citadas. Como instrumento mediador utiliza a narrativa imagética:
filmes, documentários e/ou vídeos como pré-texto para atrair e envolver alunos,
profissionais, operadores do direito de crianças e adolescentes na reflexão crítica das
questões sociais presentes na filmografia.
O Projeto tem desenvolvido discussões com crianças, adolescentes e demais
sujeitos da comunidade escolar, usando a filmografia como forma de estimular as
discussões. Desse modo, para envolver as crianças e adolescentes no tema do
trabalho infantil, utilizamos o curta metragem “Diário de uma trabalhadora infantil”, o
qual possibilitou as discussões do tema, além de facilitar o entendimento sobre os
direitos violados.
A atividade foi composta por dois vídeos – o curta metragem e um vídeo
produzido pela equipe do Projeto explicando a temática Trabalho Infantil e as demais
categorias presentes no filme – e três perguntas: O que você pensa sobre o Trabalho
Infantil? Quais atividades você realiza além de estudar? Cite exemplos de tarefas
(colaboração) e exemplos de Trabalho Infantil. As atividades ocorreram de forma
remota, por meio do envio das atividades para os professores da escola, objetivando
a inclusão no planejamento das atividades encaminhadas aos estudantes
semanalmente, através de aplicativo de mensagens de seus pais e/ou responsáveis.
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As crianças demonstraram interesse na discussão e responderam positivamente os
objetivos da atividade, com a produção de textos, desenhos e vídeos.

4.1 Percepção de crianças sobre o trabalho infantil
A partir da resposta da atividade desenvolvida pelas crianças foi possível
verificar a percepção destes sobre o Trabalho Infantil. Observamos que a maioria
compreende o trabalho infantil como uma situação que não deve acontecer na
infância. Foram comuns nas respostas das crianças palavras e frases como: “não é
certo o trabalho infantil” (criança 01); “errado” (criança 05); “Eu acho muito ruim”
(criança 09). A compreensão das crianças sobre o trabalho infantil está em
consonância com o Art. 60 do ECA, que proíbe todo o tipo de trabalho a crianças e
adolescente menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
Entende-se que as crianças e adolescentes estão no período de desenvolvimento
físico e mental, submetê-las ao trabalho precoce é prejudicial para o seu
desenvolvimento integral.
Algumas crianças enfatizaram os problemas do trabalho infantil para elas “acho
uma situação muito triste pois essas crianças vivem cansadas” (criança 03); “é muito
ruim o trabalho quando é criança, a criança trabalhar não tem tempo pra brincar”
(criança 11); “atrapalha a nossa educação” (criança 14). Pesquisas mostram que
crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil geralmente apresentam fadiga
excessiva, além de problemas de saúde em decorrência do esforço laboral. O trabalho
também dificulta que a criança vivencie momentos característicos da infância e traz
prejuízos psicológicos, educacionais e econômicos.
Segundo Macedo et al. (2020) crianças submetidas ao trabalho infantil tendem
a apresentar consequências negativas de ordem psicológica em decorrência da
responsabilidade atribuída para a contribuição na renda familiar, ocasionando uma
inversão de papéis. Além disso, crianças submetidas ao trabalho precoce estão mais
vulneráveis a outras situações de violação de direitos tais como abusos físicos e
sexuais, o que interfere “não apenas na saúde, mas também emocionalmente,
desenvolvendo problemas psicológicos” (MACEDO et al., 2021, p.23).
Quantos aos impactos educacionais do trabalho infantil, sabe-se que essa
violação traz muitas consequências negativas. Crianças e adolescentes que
trabalham geralmente apresentam maiores índices de faltas, baixo rendimento
escolar, reprovações e até abandono escolar. De acordo com Maciel; Silva e Silva
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(2016), quanto mais cedo é a inserção de crianças e adolescentes no mercado de
trabalho, menor é a possibilidade de continuar estudando, uma vez que:
o labor do dia-a-dia [...] é uma barreira real para o desenvolvimento
educacional de meninos e meninas, que acabam abandonando a escola por
diversos motivos, seja o cansaço do trabalho, a falta de recursos e incentivos
para chegar à escola, a necessidade de trabalhar para sobreviver, a
defasagem, entre outros (p. 09).

A não conclusão da educação básica e/ou a baixa qualificação profissional
decorrentes da inserção precoce no trabalho também trazem impactos econômicos
negativos a essa criança e adolescente, uma vez que acabam sendo submetidos a
empregos informais, com baixas remunerações ou ao desemprego, perpetuando em
muitos casos, o ciclo de pobreza vivenciada por suas famílias. Segundo Macedo et al.
(2020), as poucas oportunidades de estudar aliada a negação do direito para crianças
e adolescentes inseridas no trabalho infantil, a falta de inclusão possibilitada por
políticas públicas, dificulta o rompimento do ciclo de pobreza e miséria vivenciado por
suas famílias.
Essa falta de acesso a políticas públicas que possibilitem a superação da
situação de pobreza vivenciada por muitas crianças e adolescentes e suas famílias é
agravada no contexto pandêmico ora vivenciado. A crise gerada pela pandemia do
COVID-19 resultou no aumento do desemprego e da vulnerabilidade das famílias de
baixa renda e as crianças e adolescentes vêm sendo os mais prejudicados, os mais
afetados, sendo em muitos casos “empurrados” para o trabalho infantil.
O trabalho infantil, enquanto uma violação de direitos, resultado da
desigualdade social e da falta de acesso a políticas públicas é expresso nos desenhos
das crianças, conforme algumas imagens a seguir:
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Figura 01- Mão com martelo.

Fonte: Projeto Infância em Tela, 2021

Figura 02 – Criança vendendo no sinal de trânsito.

Fonte: Projeto Infância em Tela, 2021.

.

Observamos na figura 01 a compreensão do trabalho infantil como algo braçal,
penoso, que exige força, o que corrobora para a ideia do trabalho infantil como uma
atividade incompatível com o desenvolvimento físico e mental, já abordado
anteriormente. A figura 02 possibilita a análise de uma cena presente no cotidiano de
muitas cidades brasileira, não estando o Pará alheio a essa realidade: crianças e
adolescentes vendendo balas, castanhas e/ou objetos no sinal de trânsito. Prática
esta muitas vezes naturalizada, exigindo estratégias de enfrentamento, o que
perpassa pela conscientização da sociedade em geral de que o trabalho infantil é uma
violação de direitos de crianças e adolescentes, devendo, portanto, ser combatido,
assim como, pela elaboração de políticas públicas efetivas que possibilitem o acesso
a renda, emprego, saúde, educação, entre outros direitos fundamentais, para
crianças, adolescentes e suas famílias.
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Durante a análise do resultado da atividade, também foi possível verificar que
as crianças conseguem distinguir tarefas (colaboração) do trabalho infantil, conforme
imagens abaixo:
Figura 03 – Exemplos de tarefa e exemplos de trabalho infantil.

Fonte: Projeto Infância em Tela, 2021.

Figura 04 – Exemplos de tarefa e exemplos de trabalho infantil

Fonte: Projeto Infância em Tela, 2021

Observa-se tanto na figura 3 quanto na figura 4 que as crianças deram
exemplos a partir das atividades visualizadas no filme “diário de uma trabalhadora
infantil” e no vídeo elaborado pela equipe, no qual foi feito uma diferenciação entre
tarefas, enquanto uma prática educativa que as crianças podem realizar como
colaboradoras, e o trabalho infantil que é uma prática que atrapalha o
desenvolvimento educativo, físico e social de crianças e adolescentes. No que refere
ao trabalho infantil observa-se que na figura 03 e 04 não são citadas atividades e sim
conceitos (trabalho infantil doméstico) e lugares (campo, roça, rua) remetendo
novamente a ideia de uma atividade de cunho mais braçal e penosa, compatível com
a conceituação de trabalho infantil adotada por diversos pesquisadores e instituições
que trabalham a temática dos direitos de crianças e adolescentes.
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5 CONCLUSÃO
Na atual conjuntura são preocupantes as ações de âmbito Federal que cortam
ou diminuem os repasses financeiros aos Estados e Municípios dificultando ainda
mais o processo de efetivação de políticas públicas e sociais, especialmente a política
de assistência social que atende diretamente as crianças, sobretudo em situações de
violação de direitos.
Observamos que apesar das legislações que asseguram direitos as crianças e
adolescentes, a exemplo o ECA, as desigualdades sociais elevam e permitem que
crianças não tenham a oportunidade de ter a infância protagonizada pela
modernidade. Essa infância “paparicada”, “mimada”, protegida integralmente,
observada e amada, com educação de qualidade e com seus direitos garantidos.
Entendemos que a infância não é natural, e sim uma criação que varia de
acordo com as diferentes organizações sociais, classe social, cultura dos diferentes
grupos e tipos de governos. Assim, a realidade de parte das crianças brasileiras, em
particular aquelas incluídas precocemente no trabalho, sem direito à brincadeira e ao
não trabalho estão condenadas a não desfrutarem do projeto de modernidade.
Desse modo a extensão universitária é importante na medida que estimula o
aprendizado para além dos muros das universidades, não em uma perspectiva de
levar conhecimento pronto, mas com a possibilidade de troca e foi isso que fizemos
com as crianças, ao debatermos e ouvirmos elas, sobre o fenômeno do trabalho
infantil, além disso aprendemos a desconstruímos conceitos estabelecidos. As
crianças nos ensinaram sobre seu cotidiano, mostraram possibilidades de enfrentar o
trabalho infantil para além daquilo que pensávamos e isso só foi possível porque nos
dispusemos nos desnudar de conceitos e preconceitos existentes. As crianças
também mostraram que diferente do que alguns adultos imaginam, elas pensam,
falam e compreendem o mundo no qual estão inseridas e podem ser protagonistas
de suas causa.
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RESUMO
No contexto da pandemia de Covid-19, que emergiu no primeiro trimestre do ano de
2020, o ensino superior foi severamente impactado. O artigo objetiva apresentar o
processo de monitoramento do Ensino Remoto Emergencial (ERE) do curso
presencial de Serviço Social em Universidade Pública Estadual, realizado com
estudantes e docentes no ano de 2020. Para a construção desse monitoramento,
foram utilizados questionários eletrônicos da plataforma Google Forms. Os dados
obtidos agregam argumentos que auxiliam na contraposição de falas em defesa dessa
modalidade no interior das universidades públicas, demonstrando que a única
justificativa para seu uso é a manutenção da vida em situações limites como a em
curso. Reforçam também, a luta histórica da categoria profissional de assistentes
sociais, a qual os docentes do curso de Serviço Social da UEL se alinham, na crítica
ao ensino por meio exclusivo de tecnologias e até mesmo à redução do potencial
universitário ao ensino.
Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial. Ensino Superior. Monitoramento.
ABSTRACT
In the context of the Covid-19 pandemic, which emerged in the first quarter of the year
2020, higher education was severely impacted. The article aims to present the
monitoring process of Emergency Remote Teaching (ERE) of the on-site course on
Social Work at a State Public University, carried out with students and teachers in
2020. To build this monitoring, electronic questionnaires from the Google Forms
platform were used. The data obtained add arguments that help in the opposition of
statements in defense of this modality within public universities, demonstrating that the
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only justification for its use is the maintenance of life in extreme situations such as the
one in progress. They also reinforce the historical struggle of the professional category
of social workers, which the teachers of the Social Work course at UEL align
themselves with, in their criticism of teaching through technology exclusively and even
the reduction of university potential to teaching.
Keywords: Emergency Remote Learning. University education. Monitoring.

1 INTRODUÇÃO

O ensino superior brasileiro, na sua trajetória sócio-histórica, tem sido marcado
por uma direção privatista, por meio de um intenso processo de mercantilização que
atende aos interesses do capital financeiro, transformando a educação em um
expansivo nicho de exploração e acumulação. O ensino superior tem ancorado-se
em um modelo aligeirado de formação, com expansão significativa da modalidade à
distância.
Sendo assim, tomar a formação profissional no ensino superior como objeto de
análise e problematização é uma tarefa que se coloca aos pesquisadores, aos
trabalhadores da educação e aos estudantes, na defesa da educação enquanto direito
social.
A educação vem sofrendo contínuos ataques movidos pela ofensiva neoliberal
que, na lógica das contrarreformas, tem provocado uma regressividade no
financiamento público, um maior estreitamento da relação público-privado, o
desmantelamento dos serviços públicos e, consequentemente, a desvalorização e a
precarização das carreiras dos servidores. Há, em curso, um projeto de expansão das
privatizações, de sucateamento das políticas sociais e de desmonte da universidade
pública.
No contexto da pandemia de Covid-19, que emergiu no primeiro trimestre do
ano de 2020, o ensino superior foi severamente impactado. As instituições de ensino
superior que ofertavam cursos na modalidade presencial passaram a ofertar o ensino
no formato remoto, adequando suas normativas, revendo o planejamento e execução
das atividades acadêmicas, abrindo-se caminhos para a defesa do ensino à distância,
do incremento das ferramentas tecnológicas na educação através de um fenômeno
que vem se avolumando e criando raízes: o da plataformização da vida acadêmica e
profissional.
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Essas mudanças apresentam nós críticos que não podem ser ocultados, mas
precisam ser colocados em debate, enfrentando uma análise despolitizada e
fragmentada da realidade atual, desmascarando os interesses políticos e econômicos
implícitos na defesa do ensino à distância e de seu aparato tecnológico.
Partindo das experiências profissionais na docência em curso presencial de
Serviço Social em Universidade Pública Estadual, das atribuições profissionais
desempenhadas na Coordenação do Colegiado do Curso e na Coordenação de
Trabalho de Conclusão de Curso, de participação no Núcleo Docente Estruturante
(NDE) e na coordenação de um Projeto Integrado (Ensino, Pesquisa e Extensão) que
tem como foco a qualificação, atualização e monitoramento da formação profissional
em Serviço Social, objetiva-se apresentar o processo de monitoramento do Ensino
Remoto Emergencial (ERE) realizado com estudantes e docentes no ano de 2020.

2 PANDEMIA, ENSINO SUPERIOR E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

A relação entre a pandemia e o ensino remoto tornou-se no Brasil, a partir da
Portaria nº 343 de 2020, direcionada às instituições de educação superior integrantes
do sistema federal de ensino, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo
Coronavírus – Covid-19, uma relação indivorciável, que aponta, no tempo presente,
sinais de esgotamento e fraturas.
Em 18 de agosto de 2020, foi criada a Lei nº 14.040, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e altera a Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009. A última portaria que preconiza sobre a oferta do
ensino remoto para as instituições do sistema federal de ensino superior é a de nº
1.038, de 07 de dezembro de 2020.
Em relação as instituições públicas estaduais, um conjunto de normativas foi
criado para dar sustentação e organização a esse novo formato de ensino que, apesar
das diferenças entre as IES, está sendo mais conhecido e denominado por Ensino
Remoto Emergencial (ERE).
No Paraná são 7 (sete) Universidades Públicas Estaduais, quais sejam:
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM),
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Centro247

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE),
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP).
A partir de março de 2020, dado o contexto pandêmico, as IES´s realizaram
ações para atender as exigências de isolamento social, visando conter a
contaminação da Covid-19. Dentre essas ações, as Universidades Estaduais
Paranaenses suspenderam as atividades acadêmicas presenciais, de forma
diferenciada entre elas e, posteriormente, retomaram essas atividades remotamente.
O processo de retomada foi marcado por uma pressão do grande capital, da rede
privada de ensino, pelo discurso da necessidade de “comprovar” à sociedade os
salários, restringindo as finalidades das universidades ao ensino, ou seja, às aulas.
Buscou-se construir um ambiente favorável ao ERE, ocultando que se trata do
estímulo à orientação privatista e de expansão do EaD.
Considera-se que é preciso uma análise crítica em relação ao ERE, não
naturalizando sua imposição e nem acreditar que será algo provisório ou que não está
alinhado ao EaD. Nas universidades públicas, os setores privatistas e “eadistas”
tomam seus lugares e defendem veementemente esses preceitos, buscando
convencer a comunidade universitária das benfeitorias do ensino remoto e da sua
necessidade, enquanto sinônimo de “modernização e atualização”. Não se
problematiza a lógica inerente a esse processo, que se trata de uma “educação” sem
escola, do rebaixamento do tripé ensino, pesquisa e extensão, do desmonte da
universidade pública e a defesa de seus legítimos interesses, bem como das
condições de trabalho, como enfatizaram Neto e Araújo (2021) de sua implementação
para além do momento pandêmico que vivenciamos. As questões de acesso à
equipamentos, à tecnologia e à internet se tornam meramente questões técnicas que
podem facilmente ser resolvidas para esses defensores.
A pandemia do coronavírus (Covid-19) consiste em uma oportunidade para
que as grandes corporações financeiras que detêm o monopólio do
conhecimento das novas tecnologias e o controle do universo cibernético
sejam as principais beneficiadas. Os grandes grupos do universo virtual –
como a Amazon, de Jeff Bezos e o Facebook e o WhatsApp, de Mark
Zukerberg – ganharão trilhões com a modalidade EaD. Nesse contexto, os
grandes grupos empresariais que atuam no referido complexo, como as
empresas Cogna e Inc. Laureate International Universities, tornarão a crise
uma excelente oportunidade para aumentar seus dividendos e destruir a
universidade pública (NETO e ARAÚJO, 2021, p. 31-32).
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É no enfrentamento dessa orientação que se problematiza o ERE e
apresentam-se considerações sobre o seu desenvolvimento no Curso de Graduação
em Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Na UEL, o ERE está sendo regulamentado pela Resolução CEPE nº 027/2020
que no parágrafo segundo do art. 2º o define:
Por atividades de ensino remoto emergencial entendem-se aquelas
síncronas ou assíncronas a serem realizadas pela UEL sob a orientação dos
professores, quando não for possível a presença física direta e simultânea de
professor, de estudante ou de técnico, quando necessário, desde que não
haja a presença física do estudante na universidade.

A resolução em questão, no art. 3º, enfatiza que a substituição de atividades
acadêmicas presenciais por ensino remoto emergencial deverá ser realizada através
de um Plano Especial de Matriz Curricular pelos Colegiados dos Cursos, apontando a
carga horária a ser cumprida de forma remota. Cada curso organizou o plano especial
para o ano letivo de 2020 e, dada a falta de condições sanitárias e estruturais para um
retorno presencial seguro, os cursos apresentam um novo Plano Especial de Matriz
Curricular para o ano letivo de 2021 que teve seu início no dia 2 de agosto de 2021 e
finalizará em 23 de junho de 2022.
No Curso de Serviço Social da UEL, levando em consideração as atribuições
do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE), coube a essas
instâncias o planejamento das atividades remotas. Para isso, inicialmente, foi criado
um subgrupo de trabalho, com participação de membros do Colegiado e da Chefia de
Departamento, para refletir acerca do retorno remoto. Coube a esse grupo, discutir e
apresentar uma proposta de cronograma para oferta das disciplinas para o ano letivo
de 2020 e para o de 2021. A proposta foi apresentada ao Colegiado, ao NDE e ao
Departamento para aprovação.
O Colegiado e NDE do Curso de Serviço Social da UEL em sua trajetória de
acompanhamento do Projeto Político Pedagógico tem, enquanto direcionamento, a
realização de processos de avaliação e monitoramento das atividades pedagógicas
ofertadas, com vistas à qualificação da formação graduada, assim como
estabelecimento de diálogo entre os sujeitos que a efetivam (discentes, docentes e
supervisores de campo).
Na emergência da necessidade de redimensionamento das atividades na
modalidade do Ensino Remoto Emergencial essa sistemática se manteve, objetivando
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identificação das vivências, dificuldades e estratégias de discentes e docentes no
processo de adaptação e execução dessa modalidade de ensino, enquanto subsídios
para o planejamento e proposição de ações em semestres subsequentes.
Com o intuito de contribuir com a construção do monitoramento do ERE no
curso, destaca-se a participação de docentes envolvidos em um Projeto Integrado que
visa o acompanhamento da formação profissional e a qualificação da formação
permanente dos profissionais.
Para a construção desse monitoramento, foram utilizados questionários
eletrônicos da plataforma Google Forms, direcionados a docentes e discentes,
totalizando 3 questionários: 2 enviados a todos os discentes do curso referentes ao 1º
e 2º semestres de 2020 do Ensino Remoto Emergencial e 1 enviado aos docentes.
Os primeiros questionários direcionados aos docentes e discentes no 1º semestre
foram enviados e respondidos nos meses de novembro e dezembro de 2020, no 2º
semestre o questionário aos discentes foi enviado e sistematizado nos meses de maio
e junho de 2021.
Assim, a exposição se construirá a partir dos instrumentos:
Quadro 1 – Instrumentos utilizados para o Monitoramento do ERE
Formulários

Número Total

Formulários Respondidos

Discentes – 1º Semestre

289

97 (33.56%)

Discentes – 2º Semestre

251

57 (22,70%)

Docentes

33

24 (72,72%)

Fonte: Monitoramento do ERE Colegiado do Curso de Serviço Social/NDE-UEL.

A apresentação e discussão dos dados do processo de monitoramento serão
abordadas na próxima seção.

3 O QUE NOS DIZEM OS DADOS DO MONITORAMENTO?

Como já mencionado, o monitoramento do ERE no ano letivo de 2020 ocorreu
em dois momentos: a) aplicação de questionários aos estudantes e docentes no final
do 1º semestre e aplicação de questionário aos estudantes no final do 2º semestre.
Aos estudantes as questões levantadas foram: a participação nas atividades
síncronas e assíncronas e as dificuldades encontradas; sobre o adoecimento no
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período de ensino remoto; a avaliação da organização das atividades acadêmicas
(como as disciplinas foram cumpridas).
Aos docentes o questionário voltou-se a levantar os seguintes aspectos:
cumprimento dos objetivos da disciplina, sobre as estratégias didático-pedagógicas
apontando dificuldades e potencialidades; a participação dos estudantes nas
atividades síncronas e assíncronas.
Em relação ao monitoramento com os estudantes, antes da apresentação das
sínteses é importante ressaltar a ampliação do número de trancamentos no período.
No primeiro semestre estavam matriculados 289 estudantes e no segundo 251,
portanto identifica-se 38 trancamentos. Tendo em vista que o curso tem turmas de 40
estudantes por série/turno, constata-se que praticamente uma turma interrompeu seus
estudos no período. Esse dado demonstra que embora haja a defesa no interior da
universidade da introdução do ERE como forma de continuidade de estudos, este não
tem assegurado a permanência de estudantes no Curso de Serviço Social, sendo
questão a ser problematizada.
Essa evasão ocorreu mesmo diante de um levantamento realizado pela
Prograd, Pró-reitoria de Planejamento (Proplan) e Serviço de Bem-Estar à
Comunidade (SEBEC), com o objetivo de identificar as condições sanitárias e
socioeconômicas de todos os estudantes e saber sobre o acesso à Internet e
equipamentos para o acompanhamento das atividades remotas. Diante desse
levantamento, foram distribuídos tablets e chips para acesso à internet a todos os
estudantes que apresentaram a necessidade. O movimento construído pela
universidade na direção de oportunizar aos estudantes os equipamentos tecnológicos
e acesso à internet foi importante, mas é preciso registrar que, apesar disso, as
condições necessárias para o acompanhamento e realização das atividades
acadêmicas extrapolam o acesso a esses recursos, como será possível identificar nos
dados levantados no monitoramento do ERE do curso de Serviço Social.
Em relação à participação dos estudantes nas atividades síncronas e
assíncronas, pode-se verificar uma ampliação destas na transição entre semestres,
ou seja, houve uma ampliação da participação no segundo semestre. No primeiro
semestre 68,4% dos estudantes indicaram participar das atividades síncronas e
28,4% parcialmente. Já no segundo, 75,4% confirmaram participação e 21,4%
parcialmente. Embora tenha havido um aumento da participação, esta não ocorreu
sem dificuldades, uma vez que permanece o relato de dificuldades de concentração;
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necessidade de inserção no mercado de trabalho e ausência de ambiente adequado
em suas residências para as atividades acadêmicas. Questões estas que extrapolam
as ações desenvolvidas no interior da universidade para possibilitar “frequência” às
atividades universitárias, à medida que se referem às condições materiais de vida dos
estudantes que optam pelo Serviço Social como carreira universitária, sendo sempre
oportuno mencionar que os discentes do curso são oriundos da classe trabalhadora.
Sobre as atividades assíncronas (trabalhos, relatos de experiência, estudos
dirigidos, dentre outras) atribuídas segundo as orientações da instituição, no primeiro
semestre 56,8% dos estudantes indicaram realizá-las e 38,9% parcialmente. No
segundo, 71,% afirmou ter entregue e 21,1% parcialmente. Embora identifique-se uma
ampliação na realização das atividades, estudantes novamente demonstram
dificuldades quanto ao número de atividades exigidas; dificuldade de concentração;
inserção no mercado de trabalho; necessidade de prestação de cuidados a crianças,
idosos, pessoas com deficiência e ausência de ambiente compatível com os estudos
em suas casas, em sua maioria já expressos nas dificuldades para os encontros
síncronos.
Pelo monitoramento, é possível atribuir essa ampliação de participação devido
a ajustes na própria organização das atividades acadêmicas promovidos pelo Grupo
de Trabalho responsável pela proposta do Plano Especial de Matriz Curricular no
ERE, instrumentalizado já pelos dados do monitoramento do primeiro semestre. Esta
afirmação é possível, pela maneira como os estudantes avaliaram a organização no
primeiro e no segundo semestre. No primeiro semestre 47,4% avaliaram a
organização como boa e 40% como regular, no segundo 14% indicam ter sido
excelente, 56,1% boa e 24,6% regular, reforçando a importância do monitoramento
realizado pelo Colegiado, NDE e Projeto Integrado enquanto subsídio para a
qualificação da formação profissional, mesmo diante das adversidades.
Algo pujante demonstrado pelo monitoramento foi o processo de adoecimento,
sobretudo mental, vivenciado pelos estudantes.

Quando questionados sobre

adoecimento no primeiro semestre 9,5% indicou ter contraído Covid-19, 12,6% outras
patologias e 48,4% estar em sofrimento mental. No segundo semestre, infelizmente
essa realidade se intensifica, 15,8% contraíram Covid-19, 14% adquiriram outras
patologias e 57,9% afirmam estar em sofrimento mental. Concebe-se que o processo
de adoecimento não cessará com a superação do cenário pandêmico, ou retorno
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presencial, exigindo a preparação da universidade para desenvolvimento de ações
que venham ao encontro do atendimento às demandas postas por estes estudantes.
Uma característica particular aos estudantes do Curso de Serviço Social é a
capacidade de realizar análise de conjuntura, assim mesmo diante da precariedade
do ERE e dificuldades relatadas, estes em sua maioria se manifestam contrários ao
retorno das atividades presenciais enquanto perdurar a pandemia (60% no primeiro
semestre e 68,4% no segundo).
Continuando a exposição do monitoramento os dados levantados junto aos
docentes indicam que apenas 20,8% conseguiram atingir todos os objetivos das
disciplinas que ministram, enquanto 79,2%, os atingiram parcialmente.
Dentre as justificativas apresentadas identificam-se múltiplas dificuldades
enfrentadas como a necessidade de redimensionamento dos conteúdos e maior
tempo no planejamento dos encontros; prejuízos trazidos pela modalidade ao
aprofundamento dos conteúdos, uma vez que foi necessário a diminuição de textos a
serem discutidos; dificuldades para a proposição de debates e reflexões; tempo
destinado aos encontros síncronos reduziu a possiblidade de interação com os
estudantes; constrangimento dos estudantes em se expressarem por voz e vídeo,
sendo a interação quando realizada reduzida a escrita no “chat” e não retorno de
atividades assíncronas que objetivavam a avaliação de conteúdos, prejudicando o
rendimento dos estudantes.
Sobre as possíveis potencialidades das estratégias didático-pedagógicas
utilizadas no ERE, a maioria dos docentes indicou a não existência de
potencialidades, apenas assinalando a possibilidade de contar com a participação de
professores e pesquisadores externos à instituição para realização de falas no interior
das disciplinas; o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Google Classroom como
local de armazenamento de materiais didáticos e a utilização de vídeos, filmes de
forma mais dinâmica nas atividades síncronas.
Acerca das dificuldades na utilização de estratégias didático-pedagógicas no
ERE, todos os docentes indicaram ter as vivenciado, sendo as principais: prejuízo na
participação dos estudantes; cansaço dos estudantes; impossibilidade de contato
visual pela não abertura de câmeras; ausência de espaço protegido para o estudo nas
residências dos estudantes, prejudicando a concentração e interação; dificuldades no
uso de tecnologias e acesso a internet por discentes e docentes e ausência de
formação para ministrar aulas no ERE ofertada pela instituição.
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Estes relatos vão ao encontro das dificuldades e ponderações verificadas nos
questionários respondidos pelos estudantes como apresentado acima e ganham
corpo quando docentes são questionados acerca da participação de estudantes nas
atividades síncronas e assíncronas. Sobre as atividades síncronas a maioria dos
docentes afirma que houve grande presença nas atividades (79,2%), no entanto,
pouca interação (87,5%). Dado que se expressa no retorno das atividades
assíncronas, em que 58,3% dos docentes afirmam que estudantes entregaram, mas,
a qualidade do material entregue atingia parcialmente os objetivos das atividades
propostas.
Enquanto fatores dificultadores, os docentes relatam a necessidade de
investimento financeiro próprio para a execução do trabalho (ampliação de qualidade
de conexão, aquisição de equipamentos, organização das residências para garantia
de espaço de trabalho); baixa qualidade de conexão dos estudantes, a qual dificultou
a participação e interação nos encontros; ausência de espaço para estudo nas
residências, dificultando as manifestações nas aulas; perda do contato visual com os
estudantes; cansaço dos discentes e ausência de capacitação efetiva para uso das
ferramentas online oferecida pela instituição aos docentes.
No levantamento realizado pela ABEPSS27 sobre o ERE apresentam-se dados
sobre as condições de trabalho e saúde mental dos docentes. Em relação às
condições de trabalho docente, foi destacado pelos respondentes: a intensificação do
trabalho (86,5%); as dificuldades de conciliar com o ambiente doméstico (75%);
dificuldades com o uso das tecnologias e de qualidade de internet, ambas sinalizadas
por 71,9% dos respondentes. Indicaram ainda: falta de espaço e discussões coletivas,
59,4%; e a falta de mobiliário (37,5%) e computador adequado (36,5%).
A partir desses aspectos levantados pode-se afirmar que o ERE trouxe
implicações para o trabalho docente, afetando não somente a organização
pedagógica-acadêmica, mas as condições de trabalho, intensificando a jornada de
trabalho que passou a não ter limites, uma vez que o espaço doméstico foi invadido
pela instituição, pelas tarefas a serem cumpridas, pela sobrecarga, pelo excessivo
número de reuniões via plataformas digitais, pelo descontrole das mensagens, e27

Os dados preliminares do levantamento foram apresentados no planejamento nacional da entidade, que
ocorreu entre os dias 24 e 30 de março de 2021. Em relação à metodologia para levantamento das informações
da graduação em Serviço Social, foi construído um formulário no Google Forms e enviado às/aos
coordenadoras/es de curso de graduação. Na graduação, foram enviados 193 formulários e obteve-se 97
respostas, envolvendo 879 cursos. Dentre as Instituições, 49 são públicas e 38 são privadas.
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mails, informações enviadas aos docentes, pelo conjunto excessivo de tutoriais a
serem compreendidos, pelo aumento do tempo gasto com planejamento das
atividades pedagógicas e preparo para ministras as aulas e lidar com os desafios de
incorporar as tecnologias na prática docente. Vivencia-se uma situação de descontrole
do tempo/espaço de trabalho em relação ao tempo/espaço da vida privada. A vida
privada/doméstica foi capitaneada pela lógica produtiva. Como afirma Antunes (2020,
p.15), vai se demolindo a separação entre o tempo de vida no trabalho e o tempo de
vida fora dele, com o trabalho digital/on-line.
O trabalho docente em tempos de ensino remoto, seja no setor público ou
privado, tendo por orientação a mercantilização do ensino e a salvaguarda dos
interesses dos empresários da educação, sofre rebatimentos nefastos, pois como
enfatizam Farage, Costa e Silva (2021)
Esse processo, que vem de longe, ao se encontrar com o momento
excepcional da pandemia se amplia, fortalecendo um movimento que
considera o professor como um “insumo” na relação ensino-aprendizagem,
descaracterizando seu trabalho, seu fazer, sua fruição e subsumindo seu
trabalho à mediação tecnológica. Reduzindo a educação ao ensino,
banalizando o essencial do processo educativo, sua interação e construção
coletiva, a mediação tecnológica coloca a educação e as relações sociais no
patamar do abstrato em detrimento do real e não como condição para sua
compreensão (FARAGE, COSTA e SILVA, 2021, p. 236).

A exigência de incremento tecnológico colocada ao docente para responder às
demandas postas pelo ERE explicita essa situação. Os docentes, num movimento
solitário e sem contrapartida institucional e do Estado, tiveram que buscar uma
capacitação para manusear as ferramentas e plataformas e adquirir equipamentos
adequados e internet banda larga para operacionalizar suas atividades acadêmicas.
Os docentes também indicam que o ensino remoto afetou a participação nas aulas, a
interação entre docentes e discentes, o cumprimento dos programas das disciplinas,
limitando o processo de ensino-aprendizagem. Somado a tudo isso, destaca-se
também o processo de adoecimento dos docentes que vêm apresentando crises de
ansiedade e quadros depressivos, tendo que submeterem-se à medicalização.

4 CONCLUSÃO

O Ensino Superior Público, que já vinha sofrendo duros golpes nos últimos
anos, os quais exigiam e exigem resistência e enfrentamentos múltiplos para
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preservação de qualidade, de uma concepção crítica de educação e de defesa da
carreira docente, está sendo veementemente pressionado por setores “eadistas” e
privatistas para ampliar e consolidar a inserção do ensino à distância, buscando
convencer de que as tecnologias são necessárias, inovadoras e oportunizam uma
modernização no ensino, escamoteando os reais os interesses do capital em jogo.
A preocupação que se coloca, diante de uma conjuntura adversa à ampliação
dos serviços públicos e da afirmação dos direitos sociais, é a de que se corre um
grande risco de que os recursos tecnológicos na modalidade EaD consolidem-se na
universidade pública, deixando de serem alternativas transitórias e emergenciais.
Diante do contexto, afirma-se que a pandemia agravou a precarização já
vivenciada e abriu espaço para a instalação massiva do ensino a distância. O curso
de Serviço Social, uma voz denunciadora desse movimento no interior da UEL, teve
que seguir orientações, instituições e aderir ao ensino remoto emergencial, enquanto
única possibilidade de manter sua direção de defesa da vida.
Os dados obtidos por meio do monitoramento do ERE no Curso de Graduação
em Serviço Social da UEL, agregam argumentos que auxiliam na contraposição de
falas em defesa dessa modalidade no interior das universidades públicas,
demonstrando que a única justificativa para seu uso é a manutenção da vida em
situações limites como a em curso. Reforçam também, a luta histórica da categoria
profissional de assistentes sociais, a qual os docentes do curso de Serviço Social da
UEL se alinham, na crítica ao ensino por meio exclusivo de tecnologias e até mesmo
à redução do potencial universitário ao ensino. Reflete-se assim, que não há ganhos
nesse processo e que o retorno presencial deve ser defendido tão logo seja possível.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar um breve estudo sobre a questão
ambiental no Brasil, a partir da revisão bibliográfica marxista, que subsidiou o
entendimento da relação entre acumulação primitiva, conformação do Estado
capitalista brasileiro e o impacto para o meio ambiente. Entendemos que o orçamento
público é uma peça chave para compreendermos o direcionamento das ações do
Estado e a forma como a questão ambiental, que é uma expressão da questão social,
tem sido tratada nos últimos anos sob a ótica do capital e no contexto neoliberal. Para
isso, realizamos um levantamento de dados sobre o orçamento destinado para a
função Gestão Ambiental entre os anos de 2008 e 2020. Ao final, apresentamos
possíveis soluções para a crise ambiental, tendo em vista a perspectiva que o capital
sempre será destrutivo, portanto a ruptura com o modo de produção capitalista é
essencial.
Palavras chaves: Questão social; questão ambiental; orçamento público.
Abstract: This paper aims to conduct a brief study on the environmental issue in Brazil,
based on the Marxist literature review, which subsidized the understanding of the
relationship between primitive accumulation, the conformation of the Brazilian capitalist
state and the impact on the environment. We understand that the public budget is a
key piece to understand the direction of the State's actions and how the environmental
issue, which is an expression of the social question, has been treated in recent years
in view of capital and the neoliberal context. We conducted a data survey on the
allocated Environmental Management budget between 2008 and 2020. At the end, we
present some solutions for the environmental crisis, considering the perspective that
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capital will always be destructive, therefore the rupture with the capitalist production
mode is essential.
Keyword: Social question; environmental issue; public budget.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo procura relacionar o atual momento histórico no qual vivenciamos
uma crise civilizatória com a questão ambiental, entendendo-a como uma expressão
da questão social, fruto do modo de produção capitalista. Para iniciarmos o debate a
respeito da questão ambiental, cumpre estabelecermos a partir de qual perspectiva
teórica este trabalho pretende apresentar os debates, dados orçamentários e
possibilidades, frente aos impactos sofridos pelo meio ambiente no modo de produção
capitalista. Sendo assim, para a leitura da questão ambiental, a abordagem será
realizada pela perspectiva marxista e por meio da análise do orçamento público, peça
de cunho político, econômico e social que demonstra as prioridades governamentais.
Esses dados foram extraídos do sistema Siga Brasil, na data de 12 de maio de 2021
e deflacionados pelo IGP-DI. O período de análise escolhido compreende os anos de
2008 a 2020.
Para desenvolvimento do artigo, na primeira parte estabelecemos um debate
sobre acumulação primitiva, o desenvolvimento do Estado capitalista brasileiro e as
tragédias ocorridas nas cidades de Mariana e Brumadinho no estado de Minas Gerais,
considerando que ambas tragédias ambientais demonstram e explicam o impacto da
reprodução do sistema capitalista no meio ambiente e na vida das populações das
cidades citadas. Em seguida, apresentamos uma breve análise sobre o orçamento
destinado à política ambiental brasileira, no qual identificamos, a partir da expressão
do financiamento, a importância que essa função teve entre os anos de 2008 até 2020
e concluímos com o apontamento de possíveis soluções para a presente
problemática.

2. ACUMULAÇÃO PRIMITIVA, QUESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL
Para compreendermos a questão social e posteriormente a questão ambiental,
faz-se necessário traçar um caminho que perpassa os conceitos de acumulação
primitiva, o impacto da alteração da relação entre os sujeitos a partir do trabalho, que
é o elemento mediador e fundamental desse sistema, o meio ambiente e a luta de
classes. Cabe balizar que entendemos que a questão social envolve uma dimensão
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social, uma dimensão política, como também econômica, envolvendo os interesses
acerca do uso do meio ambiente com objetivo de expropriação e acumulação, sendo
que ela é “constitutiva do desenvolvimento do capitalismo” (NETTO, 2001, p. 45), que
apresenta a desigualdade num traço inédito da história com a relação de escassez e
abundância, a partir da apropriação privada de terras, meio de produção e de riqueza
que é socialmente construída pela classe trabalhadora.
A base da questão social está na relação de exploração entre capital e trabalho,
em que os atores desse processo são a burguesia e o trabalhador assalariado. De
acordo com Iamamoto (2001, p. 17), a dimensão política da “questão social tem a ver
com a emergência da classe operária e seu ingresso no cenário político [...] exigindo
seu reconhecimento como classe pelo bloco do poder, e, em especial, pelo Estado”.
Esses trabalhadores reivindicam direitos que combatam e solucionem a pobreza e
tem como resposta do Estado, representante e internalizador da burguesia, a
repressão e ações caritativas. O que diferencia o capitalismo de outros modos de
produção é o excedente, uma produção abundante, mas que a maior parcela da
população não vai acessar, pois a riqueza gerada no capitalismo fica concentrada nas
mãos de poucos indivíduos, pertencentes à classe burguesa e consequentemente
esse processo distributivo desigual gera uma série de expressões da questão social,
entre elas a ambiental.
A acumulação primitiva é o pontapé do modo de produção capitalista. A
passagem do feudalismo para o capitalismo esteve marcada pela expropriação de
terras de camponeses e produtores rurais para transformação em lavoura e pastagem.
Espaços que antes eram ocupados por grupos de pequenos produtores, que
produziam diferentes tipos de mercadorias a partir de uma base diversificada de
matérias-primas, foram substituídas por faixas de terra que passaram a produzir um
único tipo de alimento e que foi colocado para criação de um número significativo de
animais, como cabras e gado. Marx (2015, p. 848) exemplifica essa constituição,
colocando que “certa acumulação de capital nas mãos de produtores individuais de
mercadorias constitui, por isso, o pressuposto do modo específico de produção
capitalista, razão pela qual tivemos de pressupor-la na passagem do artesanato para
a produção capitalista”. Diante disso, Marx (2015, p. 849) ainda acrescenta que “todos
os métodos para aumentar a força produtiva social do trabalho surgidos sobre este
fundamento são, ao mesmo tempo, métodos para aumentar a produção de mais-valor
ou mais-produto, que, por sua vez, forma o elemento constitutivo da acumulação”.
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A separação dos trabalhadores dos meios de produção, e neste caso a
expulsão dos camponeses da terra, permitiu que um grande número de trabalhadores
rurais fossem direcionados às cidades para trabalhar nas indústrias, assim formando
o que Marx (2015, p. 857) compreende como um exército industrial de reserva: “uma
população trabalhadora adicional relativamente excedente, isto é, excessiva para as
necessidades médias de valorização do capital, e, portanto, supérflua”. Cabe destacar
que, de acordo com Federici (2019, p. 114), “a violência foi a principal alavanca [...]
no processo de acumulação primitiva”. A expropriação dos meios de subsistência da
população rural com o foco de propiciar a acumulação de capital gerou miséria e
pauperização da população. Ressaltamos que quanto maior a expropriação, maior a
ampliação da acumulação e concentração de capital, ou seja, do modo de produção
capitalista. É preciso sinalizar, que a expropriação também ocorre no que diz respeito
ao conhecimento dos povos comunais, à biodiversidade, tendo em vista que as terras
expropriadas foram destinadas ao plantio de apenas um tipo de agricultura ou para
pastoreio de gado, as técnicas de cultivo, pois se não há diversidade de plantio, não
é necessário realizar intervenções diferenciadas no solo, a depender da escolha do
que se planta, além de outras formas de tratamento utilizadas por povos tradicionais.
O Estado capitalista, então, foi direcionado a atender às necessidades
daqueles sujeitos que não eram incorporados como força de trabalho nas indústrias,
pois o contingente populacional era maior do que a capacidade de absorção da força
de trabalho. O Estado também passou a ser o regulador dos salários “para garantir a
produção de mais-valor”28 (MARX, 2015, p. 984) e para garantir a acumulação29. De
acordo com Federici (2019, p. 147) esse “foi o primeiro passo na construção do Estado
como garantidor da relação entre classes e como supervisor da reprodução e
disciplina da força de trabalho”, e esse Estado não era - e não é - um ente neutro na
arena de conflitos existentes entre as classes pertencentes ao capitalismo. Ele teve e
tem um direcionamento, uma intenção em conformidade com a classe burguesa.
Todo o movimento que Marx (2015) denomina como acumulação primitiva:
expropriação de terras, direcionamento de trabalhadores rurais às cidades, formação
de um exército industrial de reserva, crescimento do modo de produção industrial,
28

Para entender o mais-valor, de acordo com Marx (2015, p. 841), a força de trabalho é comprada para
valorização do capital. “O objetivo perseguido [...] é a produção de mercadorias que contenham uma parcela de
valor que nada custa ao comprador e que, ainda assim, realiza-se mediante a venda de mercadorias”.
29
Segundo Fontes (2010, p. 21), “a extração de mais-valor, através do trabalho livre, é a própria forma social
concreta da existência do capital”.
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concentração dos meios de produção, exploração da força de trabalho do proletariado
para conformação do mais-valor, incidiu na alteração da relação entre trabalho, ser
humano e a natureza. Além disso, entende-se a partir desse ponto a desigualdade
entre as classes também no acesso, domínio e uso dos recursos naturais.
O trabalho é o elemento mediador dos sujeitos com a natureza. O ser humano,
por meio de sua interação e transformação da natureza, se apropria dela objetificandoa para a satisfação das suas necessidades, mas no capitalismo o objetivo vai além da
subsistência. Considerando a dialética desse movimento, ao transformar a natureza,
o ser humano transforma a si mesmo, as relações que estabelece socialmente com
outros sujeitos e juntamente transforma a natureza. Para além, não apenas o ato de
transformar, mas a natureza no seu estado transformado, também incide sobre esse
movimento de mediação e transformação social.
A partir do momento em que o trabalhador está separado da terra, dos meios
e processos de produção, a sua própria reprodução (tendo em vista que estamos
falando da sua existência e do atendimento de suas necessidades) passa a depender
da venda de sua força de trabalho, que no modo de produção capitalista se torna
também uma mercadoria, o que o insere em um processo alienado. Esse mesmo
movimento expropriador, acumulador e explorador também cria um mercado interno
de compra e venda de mercadorias, pois agora o trabalhador não acessa mais as
mercadorias para a sua subsistência e para a satisfação de suas necessidades, ele
precisa vender a sua força de trabalho e comprar o produto já realizado para tal. A
classe trabalhadora ou, nos termos de Marx (2015), o proletariado, no modo de
produção capitalista, se vê condicionada a diversas expressões da questão social,
entre elas a desapropriação da terra e as consequências desse processo. A
propriedade privada na sociedade capitalista é ponto central de poder, e ela se
concentra ou nas mãos do Estado - que é aliado direto da burguesia, ou nas mãos da
própria burguesia.
Entendemos que a crise ambiental é intrínseca a uma sociedade dividida em
classes, que tem como foco a produção de mercadorias em larga escala para
acumulação de riqueza por parte da burguesia. Na perspectiva do pensamento
marxista, segundo Grossi (2009, p. 35), “a questão ambiental, visualizada na ‘crise
ecológica’, é, portanto, a expressão da relação sociedade/natureza que vem
destruindo as duas fontes de produção de riqueza: o trabalho e a natureza”. Para o
marxismo, a questão ambiental se apresenta ainda com dois conceitos principais: o
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metabolismo social - processo no qual a humanidade transforma a natureza externa
e também a sua natureza interna - e a fissura metabólica - que coloca em questão a
propriedade privada, a natureza e o lucro (GROSSI, 2009).
A teoria da renda é um ponto central que se liga diretamente ao processo de
fissura metabólica, mostrando que esse movimento juntamente com a natureza é
apropriado e gerenciado pelo capitalismo, modificando as relações existentes com a
terra. Como tudo se transformou com o modo de produção capitalista e segue se
transformando o tempo todo, as relações sociais se modificaram acerca do meio
ambiente, tendo como base o trabalho mais a ação e o efeito sobre a ação humana
(GROSSI, 2009). O metabolismo social, portanto, compreende o sujeito como parte
constitutiva da natureza, mas em um movimento histórico. Para Marx, não é essa
unidade isolada o ponto essencial, mas sim o que decorre historicamente do processo
de alienação desse indivíduo acerca das condições necessárias para a sua
reprodução (GROSSI, 2009).
Trouxemos alguns pontos até aqui para elucidar a relação entre a acumulação
primitiva nos termos de Marx (2015), a alteração na relação dos seres humanos com
a natureza e o impacto que isso gerou e ainda gera no meio ambiente. A partir disso
apresentaremos nas próximas seções reflexões sobre esse processo para o Brasil.

3. O ESTADO BRASILEIRO E A QUESTÃO AMBIENTAL
A história da conformação do Estado brasileiro é permeada por elementos da
acumulação primitiva, mas com direcionamento da riqueza expropriada e acumulada
para atendimento das necessidades do capital estrangeiro e colonizador. Até o fim do
século XIX, o Brasil era um país escravocrata e com os setores rurais sendo os mais
dinâmicos da economia. A partir do século XIX, as áreas urbanas, grandes cidades especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país - passaram a incorporar uma
dinâmica industrial, para acompanhar o desenvolvimento do capitalismo em
conformidade com o movimento internacional que ocorria nos países colonizadores e
considerados desenvolvidos (THEODORO, 2008). Entretanto, as relações de classe
não mudaram nessa alteração do direcionamento da produção capitalista no Estado
brasileiro. Segundo Oliveira (2003), há uma perpetuação da burguesia e não
necessariamente uma substituição da classe proprietária rural pela nova burguesia
industrial.
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A conformação do proletariado brasileiro e a incipiente legislação trabalhista,
que não impactou as relações de produção no campo agrário, permitiu a preservação
de um modo de acumulação primitiva no país, ainda que já houvesse um
direcionamento para a sua industrialização no início do século XX. Mesmo que tenha
entrado em um processo de modernização industrial e de produção, o país não
observou o mesmo progresso ser traçado para a sociedade. Segundo Ianni (1991, p.
10), “as desigualdades sociais não se reduzem; ao contrário, reiteram-se ou agravamse. Vários itens da questão social atravessam a história das várias repúblicas”.
No período pós I e II Guerras Mundiais, o capitalismo entrou em uma nova fase
e a busca pelo desenvolvimento das nações passou a ser o discurso principal e que
incorporava a ideologia do sistema capitalista e permitia a sua reprodução. Segundo
Vieira (2007, p. 230) é neste período que se inicia uma série de contradições na
relação da humanidade com a natureza, pois “genericamente, pode-se afirmar que a
própria forma de exploração dos recursos naturais ao ser pautada pela lógica do lucro
capitalista é também incompatível com um desenvolvimento real que signifique a
melhoria das condições materiais e subjetivas de vida dos trabalhadores”. No caso
dos países que eram considerados subdesenvolvidos, como o Brasil, era preciso levar
ao limite as forças produtivas e a industrialização, para que o atraso pudesse ser
superado. Mantendo a estrutura geral do capital e o processo de expropriação da
natureza dos países imperialistas, o impacto na relação de exploração com a natureza
não era considerado no Brasil, pois a ideia desse desenvolvimento nacional era
pensada apenas sob a ótica econômica.
O período Kubitschek, por exemplo, que prometeu o alcance de um plano de
metas para desenvolver o país, com o objetivo de transformar o equivalente a 50 anos
em apenas cinco, além de se associar ao capital estrangeiro para tal, também não
depositou cuidados em relação à questão do meio ambiente (OLIVEIRA, 2003).
Nesse sentido, a construção de barragens teve como argumentação tanto do governo
brasileiro, nos âmbitos federal, estadual e municipal, como da própria iniciativa privada
“a necessidade do ‘desenvolvimento’, um conceito que foi interpretado historicamente
com sinônimo de crescimento econômico, incorporação do progresso técnico à
economia produtiva” (VIEIRA, 2007, p. 228).
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Um exemplo deste cenário é a Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942,
a princípio tida como uma estatal brasileira, que foi vendida em 1997 30 por um valor
irrisório de R$ 3,3 bilhões, e sendo hoje uma das maiores mineradoras do mundo,
imersa em um conglomerado que no Brasil é composto pela própria Vale, pela
Samarco (responsável pelas barragens de Mariana e Brumadinho) e a BHP, empresa
de capital estrageiro. Suas bases institucionais são adjacentes a este período de
desenvolvimento do capital industrial no país. Esse processo de privatização de
estatais faz parte do período neoliberal e de financeirização do capital. A Vale entrega
aos seus acionistas e interessados um lucro acima das empresas que compartilham
do mesmo ramo de atuação, ao passo que, na contramão do aumento de seus lucros,
diminui o investimento em manutenção e em pesquisa para execução de sua atividade
fim - a produção de minério (BRETTAS, 2020).
A partir dessa perspectiva, fica mais fácil compreender o rompimento das
barragens de Mariana (2015) e Brumadinho (2019) no estado de Minas Gerais - MG,
que foi um crime antes de ser uma tragédia, e que é considerado o maior “desastre”
ambiental do Brasil. Foram milhões de metros cúbicos de lama e dejetos que
contaminaram os rios e córregos, em especial o Rio Doce, uma das mais importantes
bacias hidrográficas do Brasil que perpassa MG e Espírito Santo - ES. Para além,
foram afetadas inúmeras espécies de animais ameaçados de extinção, alguns que
nem tinham sido catalogados, o comprometimento de áreas de preservação
ambiental, casas soterradas, vidas, histórias e culturas perdidas, além da morte de 19
pessoas em Mariana e 259 em Brumadinho, sendo que 11 pessoas ainda estão
desaparecidas. Todo esse processo culmina na impossibilidade das comunidades que
residem nesse espaço de assegurar sua subsistência por meio da terra e do trabalho,
tendo em vista que estamos falando de cidades do interior brasileiro, que o modo de
vida e os costumes são próprios daquela região e que retirá-las desse espaços acaba
por retirar também as suas essências.
A relação do capital com a natureza é cruel e, diante disso, o Estado 31 precisa
apresentar respostas por meio de políticas públicas para assegurar a manutenção do
30

Cabe sinalizar que este período já é marcado pelo neoliberalismo, momento marcado pela privatização de
empresas públicas, desregulamentação e liberalização financeira, transferência da proteção social do Estado
para o mercado e fortalecimento do capital financeiro.
31
A burguesia, representada pelo Estado burguês, segundo Marx (2015), apresenta uma contradição inerente a
ela, ao mesmo passo que busca aumentar seus lucros, ela precisa manter a existência da classe trabalhadora,
fazendo isso por meio de políticas sociais, do Estado. Aqui utilizamos da mesma compreensão, a natureza precisa
se manter viva para que a produção ocorra, portanto o Estado burguês precisa apresentar respostas a isso.
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que resta da natureza. Compreendendo a questão ambiental como uma expressão da
questão social, que está imbricada na relação do trabalho com o sujeito, que sofre
impacto direto a partir da reprodução da sociedade capitalista, entendemos como
sendo necessário realizar um breve estudo sobre a destinação orçamentária para o
meio ambiente no Brasil, tendo em vista observar a atuação estatal para essa área,
durante o período de 2008 a 2020.

4. BREVE ANÁLISE DO ORÇAMENTO DESTINADO ENTRE 2008 E 2020
PARA A FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL
Apresentamos a partir daqui, uma breve análise de como se deu o orçamento32
destinado à função Gestão Ambiental (18), que corresponde ao Ministério do Meio
Ambiente, assim como as subfunções relacionadas a essa função, sendo elas:
Preservação e Conservação Ambiental (541), Controle Ambiental (542), Recuperação
de Áreas Degradadas (543) e Recursos Hídricos (544). Os dados foram retirados do
sistema Siga Brasil e deflacionados pelo IGP-DI33. Observamos o movimento dessa
política dos anos de 2008 a 2020, período em que perpassam os governos Lula,
Dilma, Temer e Bolsonaro34.
O primeiro ponto que analisamos, corresponde à evolução dos gastos com a
política ambiental, por meio da função Gestão Ambiental, no qual buscamos identificar
os valores autorizados, valores pagos e a execução realizada em cada ano. Os
valores apresentados na tabela 1 nos indicam uma execução orçamentária com
máxima de 71,16% em 2020 e mínima de 32,37% em 2012, sendo que os valores até
o ano de 2015, mesmo tendo aumento na execução, ficaram abaixo de 41,25%.
Apenas nos últimos cinco anos, de 2016 a 2020, os valores que efetivamente foram
gastos com a política ambiental estiveram acima de 50% do previsto, sendo 52,59%
em 2016, 65,53% em 2017, 70,95% em 2018, apresentando queda entre 2018 e 2019
de 8,71% (primeiro ano do governo Bolsonaro, mas que ainda correspondia ao Plano

32

O orçamento brasileiro pode ser classificado por sua funcional e programática - o que significa saber em quais
programas e ações o governo realiza o gasto público.
33
O IGP-DI é um deflator que propicia corrigir os valores segundo a inflação do período.
34
Importante salientarmos que os governos citados são diferentes, com projetos políticos, econômicos e
sociais distintos, que culminam diferentemente em cada política pública, mas mesmo diante das diferenciações
de seus projetos, a política ambiental na perspectiva orçamentária não teve grandes diferenciações nos
valores.
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Plurianual (PPA)35 do governo Dilma/Temer) e finalizando 2020 com 71,16%, o ponto
máximo de execução de todo período analisado.
Tabela 1 - Evolução da função Gestão Ambiental no período de
2008 a 2020
Valores pagos em R$ correntes, deflacionados pelo IGP-DI
ANO

AUTORIZADO

PAGO

EXECUÇÃO

2008

10.313.432.803,88

3.440.933.494,89

33,36%

2009

8.799.396.606,82

3.500.962.599,85

39,79%

2010

9.982.824.860,61

4.254.228.255,54

42,62%

2011

10.027.220.307,34

4.508.095.892,83

44,96%

2012

15.113.290.321,72

4.892.248.314,33

32,37%

2013

12.703.992.660,23

5.733.687.469,89

45,13%

2014

13.745.811.600,99

5.523.544.034,12

40,18%

2015

11.037.431.874,32

4.552.688.449,85

41,25%

2016

9.144.067.269,51

4.809.065.464,92

52,59%

2017

6.064.638.264,00

3.974.400.192,13

65,53%

2018

6.207.917.264,22

4.404.517.537,00

70,95%

2019

6.289.018.248,37

3.914.056.720,56

62,24%

35

O Plano Plurianual - PPA, é um dos instrumentos governamentais que apresenta as diretrizes, objetivos e metas
de um dado governo pelo período de vigência de quatro anos.

269

Demandas e Desafios nas Políticas Públicas e Sociais

2020

5.612.746.435,76

3.994.131.889,84

71,16%

Fonte: Siga Brasil. Elaboração própria. Dados extraídos em 12/05/2020.

Na tabela 2, apresentamos a participação da função Gestão Ambiental no
orçamento total da União no período de 2008 a 2020. Os valores são estarrecedores,
não se aproximando em nem um por cento do orçamento total. O ano de 2013
apresenta a participação mais expressiva de absurdos 0,26% de 100% e, o ano de
2020, mesmo apresentando a maior execução orçamentária de todo período conforme
a tabela acima ilustrou, no quesito da participação da Gestão Ambiental no orçamento
total demonstrou a mais baixa participação de insignificantes 0,13%. A partir da tabela
3 até a tabela 6, observamos os valores autorizados, pagos e executados das
subfunções da Gestão Ambiental, no período de 2008 a 2020.
Tabela 2 – Participação da função Gestão Ambiental no orçamento fiscal no período
de 2008 a 2020, valores correntes pagos – deflacionados pelo IGD-DI
ANO

TOTAL
ORÇAMENTO

ORÇAMENTO
GESTÃO
AMBIENTAL

PARTICIPAÇÃO

2008

2.102.303.958.868,
99

3.440.933.494,89

0,16%

2009

2.220.966.498.711,
38

3.500.962.599,85

0,16%

2010

2.131.499.924.734,
40

4.254.228.255,54

0,20%

2011

2.122.937.214.173,
55

4.508.095.892,83

0,21%

2012

2.525.217.521.703,
76

4.892.248.314,33

0,19%
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2013

2.231.988.335.848,
97

5.733.687.469,89

0,26%

2014

2.465.039.147.136,
84

5.523.544.034,12

0,22%

2015

2.558.201.035.513,
23

4.552.688.449,85

0,18%

2016

2.707.168.393.487,
12

4.809.065.464,92

0,18%

2017

2.582.890.946.936,
69

3.974.400.192,13

0,15%

2018

2.753.530.507.559,
45

4.404.517.537,00

0,16%

2019

2.678.319.688.709,
89

3.914.056.720,56

0,15%

2020

3.178.850.768.073,
50

3.994.131.889,84

0,13%

Variação 2008 2020

51,21%

16,08%

Fonte: Siga Brasil. Elaboração própria. Dados extraídos em 12/05/2020.

A execução da subfunção Preservação e Conservação ambiental (541) segue
a linha da função Gestão ambiental, com baixíssimos valores que jamais vão
assegurar as responsabilidades dessa subfunção. Os valores, com exceção do ano
de 2018 que teve a máxima de execução no valor de 86,20%, seguido pelo ano de
2017 com 54,99% e o ano de 2011 com 51,44%, os demais 10 anos simplesmente
estão abaixo de 35,24% (2009), nos quais há uma variação grande nos valores
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executados, ficando a maioria nas casa dos vinte e poucos por cento, 2010 com
27,87%, 2015 com 26,73%, 2016 com 25,49%, 2013 com 23,82%, 2014 com
22,55%,2008 com 18,12%, 2019 com 16,46% e 2012 com 13,77%. O ano de 2020
nos chama atenção, pois tivemos uma execução de banais 0,10% de 100%. Ano
crítico nas questões ambientais para o Brasil, em que ocorreu uma série de incidentes
ambientais com recordes em seus números, como queimadas no Pantanal e na
Amazônia.
A execução orçamentária da subfunção Controle Ambiental 542, a qual alcança
melhores execuções do que a subfunção de preservação e conservação ambiental
(541). Com exceção dos anos de 2011 (48,60%), 2015 (49,79%), 2017 (33,80%) e
2019 (14,46%), os demais anos tiveram execução acima da casa dos 50%, tendo as
melhores execuções nos anos de 2010 (75,57%) e 2018 (72,45%).
Sobre a subfunção Recuperação de Áreas Degradadas (543), novamente
constatamos irrisórios valores de execução. O ano com maior execução orçamentária
foi o de 2017 com 76,18%, seguido pelo ano de 2012 com 67,06%, 2016 com 43,97%,
2014 com 31,94%, 2013 com 22,49%, 2011 com 16,96%, 2010 com 16,28%, 2020
com 14,11%, 2009 com 11,57%, 2019 com 9,60%, 2008 com 7,47%, 2018 com 3,81%
e o menor valor em 2015 com insignificantes 1,42% de execução orçamentária.
A última subfunção corresponde aos recursos hídricos (544), que de modo
geral apresenta os valores em uma crescente de orçamento e não tão desordenados
e aleatórios quanto às subfunções preservação e conservação ambiental e a
subfunção conservação de áreas degradadas. O ano de 2008, que é o primeiro da
análise, apresenta o menor valor com 13,41% de execução orçamentária, seguido
pelo ano de 2009 com 18,71%, 2011 com 20,04%, 2012 com 21,21%, 2010 com
21,65%, 2015 com 26,36%, 2014 com 29,31%, 2013 com 35,29%, 2016 com 40,58%,
2017 com 48,64% e 2018 com 54,99%. As máximas de execução ocorreram em 2019
com 73,77% e 2020 com 62,84%. Escolhemos os anos de 2019 e 2020, sendo os
mais recentes, para analisar a representatividade dos programas da função Gestão
ambiental.
No ano de 2019, o programa mais representativo dentro do orçamento da
função gestão ambiental foi o de recursos hídricos e os outros três tiveram uma
representatividade baixíssima, mudança do clima com o menor valor 1,90%, seguido
pelo programa qualidade ambiental com 4,84% e por último Conservação e uso
sustentável da biodiversidade com 10,73%.
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Com o novo PPA do Governo Bolsonaro, os programas foram modificados em
relação ao período anterior, 2016 – 2019 (Governo Dilma/Temer), e dentro dos
programas o que corresponde a mudança do clima teve mais representatividade no
valor de 46,55%, seguido pelo programa conservação e uso sustentável da
biodiversidade e dos recursos naturais com 27,30%, e bem colado ao Prevenção e
controle do desmatamento e dos incêndios nos biomas com 26,08%, em último lugar
com 0,08% está o programa de qualidade ambiental urbana.
Essa breve análise nos elucidou questões bem complexas acerca dos recursos
orçamentários destinados ao cuidado, reparo e preservação do meio ambiente, tendo
como ponto de partida que a peça orçamentária é de cunho político e social, para além
de econômico (OLIVEIRA, 2009). Ela tem a capacidade de nos demonstrar como está
ocorrendo a disputa pelo o fundo público, que é a capacidade que o Estado tem em
mobilizar recursos para realização de políticas públicas, sendo o orçamento a sua
maior expressão (SALVADOR, 2012). Com isso, identificamos o significado que
determinada política pública tem em determinado período.
A análise que realizamos aqui, iniciou-se em 2008, período correspondente ao
Governo Lula, posteriormente, a partir de 2010, tivemos o Governo Dilma que foi até
meados de 2016, quando ocorreu o golpe civil, parlamentar e midiático. Então, vicepresidente passou ao cargo da presidência e com isso temos o Governo Temer e por
último, em 2019, o Governo Bolsonaro. O descaso com a política ambiental não é
específico de um governo, como podemos observar com os dados, mas está expresso
em todos os períodos analisados, se acirrando especialmente no ano de 2020. Com
isso, entendemos que nos cabe concluir este texto trazendo alternativas possíveis
acerca da questão ambiental.
Segundo Lowy (2009, p. 35), o Ecossocialismo “propõe uma política econômica
visando às necessidades sociais e ao equilíbrio ecológico” e entendemos aqui como
uma alternativa para a fissura metabólica, que é representada pela separação dos
sujeitos produtores dos meios de produção, gerando assim a alienação na relação
entre os seres humanos, o trabalho e a natureza. Como observamos, a sociedade
capitalista e seu modo de produção é incapaz de abranger a racionalidade de um
controle social. Entretanto, a intervenção possível para a crise ambiental está na
construção de uma sociedade pautada na racionalidade ecológica, nas relações entre
os seres vivos e o meio ambiente.
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Essa sociedade é possível apenas pensada a partir de valores que
compreendam a igualdade, a propriedade coletiva dos meios de produção, o controle
e o planejamento democrático. Planejamento este que serve como um exercício da
sociedade para libertá-la do capitalismo, em que as decisões coletivas devem ser
pautadas a partir de ordem pública, em que investimentos e tecnologias devem ser
voltados para servir ao bem comum da sociedade e da preservação do meio ambiente,
sem a produção exacerbada de bens e mercadorias com a finalidade de acumular
riqueza.

5. CONCLUSÃO
Como observamos, o capitalismo é um modo de produção que expropria e leva
ao limite tanto a natureza, quanto a classe trabalhadora. O Brasil, que se apresenta
nessa estrutura como um país de capitalismo dependente, se condiciona dentro desse
processo, ultrapassando ainda mais os limites para a garantia de reprodução do
capital interno quanto ao externo e assim culminando na sua acumulação.
As tragédias de Mariana (2015) e Brumadinho (2019) nos esclarecem que a
estrutura que o capital precisa para se reproduzir, representa para a natureza e para
os sujeitos participantes da manutenção desse sistema por meio do trabalho, a morte.
Os ocorridos se deram em períodos muito próximos, a Vale, que tinha recursos e
tempo para prevenir as tragédias para que não ocorresse sequer a primeira, não agiu
mesmo tendo conhecimento que a ruptura da barragem poderia ocorrer, porque o foco
da sua produção é a maximização de seus lucros.
Os setores representantes do capital não estão preocupados com as
destruições que causam e o Estado, representante dessa burguesia, nos sinalizou o
mesmo diante da destinação de recursos para a política do meio ambiente, em
especial a função gestão ambiental. Diante disso, entendemos que a saída é uma só:
a ruptura com o sistema capitalista. Essa é a única forma de sociedade que
possibilitará superarmos a destruição da natureza, a exploração da força de trabalho
e das relações sociais. Os tempos não são fáceis, mas a luta continua enquanto
houver classe trabalhadora e as questões sociais intrínsecas a esse sistema.
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