


2



2

FICHA TÉCNICA
 
Estatuto da Criança e do Adolescente na Proposta Educativa: olhares e vozes

Iniciativa da Rede Marista de Solidariedade

Concepção e Coordenação Técnica: 
Diretoria Executiva de Ação Social – DEAS

Diretor: 
Irmão Jorge Gaio

Coordenadora Educacional: 
Bárbara Pimpão Ferreira

Coordenador de Planejamento e Administração: 
Jean Carlo Azolin

Coordenação Editorial: 
Irmão Jorge Gaio e Viviane Aparecida da Silva

Produção de Textos: 
Ana Cristina da Silva, Bárbara Pimpão Ferreira, Dyógenes Philippsen Araújo, 
Fabiana Fontanelli Ribeiro, Francisca Pini, Gillys Vieira da Silva, Jackeline 
Rodrigues Gonçalves, Jimena Djauara Grignani, Josmari Pauzer, Kátia Regina 
Madeira, Marilusa Rossari, Ricardo Santos Chiquito, Silvana Cristina Andrade 
Daniel, Soeli Terezinha Pereira

Organização: 
Viviane Aparecida da Silva

Textos Coletivos: 

Crianças e adolescentes dos Centros Sociais Maristas: Ir. Rivat, Mont Serrat e 
Ir. Acácio

Ilustrações: 
Crianças e adolescentes dos Centros Sociais Maristas: Ir. Rivat e Ir. Lourenço

Revisão de Conteúdo: 
Francisca Pini

Revisão Ortográfica: 
Anna Paula Michels

Coordenação do Projeto Gráfico: 
Alexandre Lourenço Cardoso, Kelen Yumi Azuma

Diagramação: 
Rodolfo Ribeiro e Rodrigo Mattos

Fotos: 
Acervo da Rede Marista de Solidariedade



4 5

APRESENTAÇÃO

Em 2005, a Comissão de Solidariedade Marista instituiu o Grupo de Tra-
balho em Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de 
propor ações para divulgação e apropriação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) por educandos e educadores da Rede Marista, para 
atender a um dos apelos da Assembleia Internacional da Missão Marista: 
Defesa e Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens – fortalecendo 
a voz dos que não têm voz.

Representantes das mantenedoras União Brasileira de Educação e Ensino, 
União Norte Brasileira de Educação e Cultura, Associação Brasileira de Educação 
e Cultura, União Catarinense de Educação, União Sul Brasileira de Educação e 
Ensino, Associação Paranaense de Cultura e Sociedade Meridional de Educação 
participaram de reuniões periódicas para a aproximação de conceitos e partilha 
de experiências, para garantir as especificidades locais e estruturar a proposta 
de formação a partir da Missão Institucional Marista e do instrumento jurídico.

O projeto de formação nos espaços educativos foi estruturado em 2007 na 
parceria da União Marista do Brasil (UMBRASIL) com o Portal Pró-menino/RI-
Solidária, a Fundação Telefônica e o Centro de Empreendedorismo Social 
e Administração do Terceiro Setor (CEATS).

O Projeto de Capacitação em Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em 11 meses de desenvolvimento, garantiu formação, planejamento, registro e 
sistematização das experiências de 41 espaços educativos convidados a parti-
cipar do projeto, sendo 29 unidades sociais e 12 unidades educacionais. Desta-
ca-se nesse período a coordenação participativa da Área de Missão Marista, do 
Grupo de Trabalho GTECA e da Equipe do Centro de Empreendedorismo Social 
e Administração em Terceiro Setor da Fundação Instituto de Administração (CE-
ATS/FEA/USP) na estruturação e execução do projeto.

O projeto garantiu formação de gestores e educadores, por meio de web-
conferências, fóruns mediados, estudo de textos, estruturação de projetos lo-
cais e registro das experiências realizadas. 

Em relação aos espaços educativos que participaram do projeto, houve sig-
nificativa sensibilização e empoderamento do ECA. Projetos locais garantiram 
reflexões de educandos, educadores e famílias sobre os Direitos Fundamentais 
de Crianças e Adolescentes e as possibilidades de promoção e defesa desses 
direitos. Destacam-se também ações que fortaleceram a articulação e a mobi-
lização das redes. Atualmente, a apropriação do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente continua nesses locais.

Nesta publicação, apresentaremos a sistematização dos estudos e algumas 
experiências desenvolvidas nas unidades educacionais da Associação Brasi-
leira de Educação e Cultura, da Associação Paranaense de Cultura e da União 
Catarinense de Educação, localizadas nos Estados: Paraná, São Paulo, Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, que aproximaram o Esta-
tuto do cotidiano, visando ao compromisso com a promoção dos direitos da 
criança e do adolescente.

Boa leitura!
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Um mundo melhor é o que todos nós queremos para nossos filhos e para todas as crianças 
e adolescentes do mundo. Um mundo digno, que respeite nossa liberdade e a diversidade 
ideológica, religiosa, étnica e de gênero, e que respeite também nossa integridade humana. 

Este conjunto de aspirações e atributos é a base em que os Direitos Humanos se estabelecem.

Nos anos que sucederam a Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades vivenciadas e a 
constatação da fragilidade da condição humana, as Nações Unidas desenvolveram um sistema e um 
conjunto de instrumentos jurídicos orientados para a promoção dos Direitos Humanos. Sua mani-
festação concreta foi em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos1. 

Seguindo esta reflexão, em 1989, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu que as 
meninas e meninos, por sua condição peculiar de desenvolvimento, mereceriam um documento 
específico. Então, elaboraram e aprovaram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CDC), que passou a ser o instrumento jurídico específico para proteger os direitos da 
criança e o tratado internacional mais ratificado no mundo, com a adesão de 192 países.

Sua aprovação e sua ratificação pelos países trouxeram uma importante contribuição política 
para a área da infância, bem como a afirmação da condição da criança e do adolescente como sujei-
tos de direitos e na consolidação da Doutrina da Proteção Integral.

O Brasil, influenciado pelo pensamento internacional que emergia, pelo contexto histórico e ce-
nário político de reestruturação do Estado e de elaboração da nova Constituição, foi o primeiro 
país a ratificar o documento. Internamente, o movimento pela infância tomou força e conquistou 
a condição de prioridade absoluta para a criança e o adolescente brasileiros. O artigo 227 de nossa 
Constituição se fez realidade e conjuntamente a isso a elaboração e aprovação do nosso Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90).

Celebramos a conquista e iniciamos uma longa caminhada até os dias de hoje para sua imple-
mentação. Caminhamos para o novo, para o melhor, saímos da situação irregular que via a criança 
e o adolescente como menores e passamos a enxergá-los como sujeitos de direitos e em condição 
peculiar de desenvolvimento. Iniciaram neste momento os esforços do Estado, da Família e da So-
ciedade em tornar o gozo pleno dos direitos uma realidade.

O grande diferencial que a Convenção Internacional e o ECA trazem para a realidade da criança e 
do adolescente é a transição de um olhar de necessidade, onde o enfoque é puramente assistencial, 
de benefícios, em que o Estado não tem responsabilidade nem obrigação legal, para um enfoque de 
direitos, que estabelece a responsabilidade política, jurídica e ética do Estado para que se cumpra e 
dê condições de exercício pleno de direitos pelas crianças e adolescentes.

O trajeto traçado nos demais países da América Latina seguiu o Marco Jurídico da Convenção Inter-
nacional (CDC) e o Balanço Regional, apresentado em 2009 pela Redlamyc2 , nos mostrou que não foi e 
nem está sendo fácil manter esta conquista de direitos. Hoje, mais do que nunca, esta conquista se vê 
ameaçada por graves retrocessos, ou por Políticas Públicas e Sociais que não contemplam o enfoque 
de direitos, ou por uma cultura adultocêntrica e discriminatória de tratar a criança e o adolescente, 
que ainda não conseguimos transformar e que geram leis que violam mais do que garantem direitos.

Do menor à criança: 
um caminho a se percorrer

Como soluções para estes retrocessos o informe aponta que devemos revisar as falhas estrutu-
rais do nosso sistema de garantias e implementar políticas públicas que incidam sobre a reversão 
da pobreza, da desigualdade social e da exclusão, que são apontados como problemas estruturais 
de nossa região. A infância é a que está em pior situação quanto ao cumprimento de seus Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais no conjunto da população. 

A realidade no Brasil em relação à implantação do ECA não se diferencia. Houve um esforço na 
consolidação de mecanismos de efetivação dos direitos fundamentais, para que as orientações da 
Doutrina de Proteção Integral fossem efetivadas e o entendimento de que o direito será garantido por 
meio de ações articuladas entre governo e sociedade civil, nos âmbitos da União, Estado e Municípios.

Como avanço, podemos identificar a disseminação da cultura dos direitos humanos da criança e 
do adolescente, um entendimento que se expandiu para diversos setores da sociedade.

Porém, todos os esforços e estratégias para a sua implantação não foram suficientes para romper 
com a situação de violação de direitos da criança que encontramos em nossa sociedade. Realidade 
que deveria ser estendida a toda criança e adolescente, nas mais variadas situações, e em especial às 
mais empobrecidas, pois a lacuna entre os ricos e os pobres tem efeito direto sobre a vida da infância 
e o seu acesso aos direitos.

Como exemplo, temos o problema da violência. Apesar dos discursos amplos e repetidos, os 
dados confirmam que são as crianças e os adolescentes as piores vítimas de violência objetiva, sub-
jetiva e simbólica. 

A cultura adultocêntrica, a falta de espaços de escuta desta criança e o seu não envolvimento nas 
tomadas de decisões são obstáculos para a utopia desejada pelo ECA.

Uma nova relação que se deve estabelecer entre meninas, meninos, adolescentes e adultos, a 
mudança da cultura da proteção, muitas vezes entendida como posse e determinação, o estímulo 
à autonomia, o acesso à informação, momentos de discussão sobre seus próprios direitos, enfim, 
o exercício de seu direito à participação são propostas concretas das ações que complementam a 
ideia concebida pelos instrumentos jurídicos.

Para que o ECA se faça presente na vida de toda criança e adolescente, independentemente da 
classe social, é imprescindível uma reflexão mais ampla e o envolvimento de todos os setores de 
nossa sociedade.

Que a prioridade absoluta não seja somente uma frase de impacto em um discurso solitário, que 
realmente vejamos que este é o caminho para uma sociedade mais justa e digna.

Diante de tudo isso, ainda temos muito a fazer!

Jimena Djauara Grignani
Assessora 

Rede Marista de Solidariedade

  1 Disponível em: <http://www.siteal.iipe-oei.org/libros_digitales/index.asp>

2  Conforme o documento da REDLAMYC – Uruguay: Estudio de balance regional sobre la implementación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina y el Caribe (PEDERNERA; PEDROWICZ, 2009).
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No contexto dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Rede Marista de 
Solidariedade, por meio dos seus profissionais e dos familiares, crianças e adolescentes aten-
didos nos diversos Serviços e Programas Sociais, lança a publicação Estatuto da Criança e 

do Adolescente na ação educativa: olhares e vozes. Deste modo, convido você, leitor(a), a conhecer 
o que esses diferentes olhares conseguiram captar da realidade e transformar em análise crítica e 
propositiva sobre o ECA.

É indiscutível o avanço do ponto de vista jurídico social trazido pelo ECA, quando apresenta um 
conjunto de valores e princípios que concebem a criança e o adolescente como sujeitos de direitos 
e de responsabilidades. Em face da condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adoles-
cente, o ECA nominou o Estado, a Família e a Sociedade como os responsáveis por assegurarem a 
prioridade absoluta e a garantia de todos os direitos fundamentais à vida.

Estas conquistas são resultados da participação e da mobilização social ocorridas nos períodos 
de 1970 a 1990, no Brasil, quando diversos movimentos sociais, igrejas, parlamentares comprometi-
dos com a justiça social e os direitos humanos se organizaram para formular um novo ordenamento 
jurídico, social e político para o país.

O primeiro artigo, Proposta Socioeducativa Marista: promoção e fortalecimento da Proteção 
Integral de Crianças e Adolescentes, reflete sobre a concepção de criança e adolescente no pro-

cesso histórico, em particular no Brasil, e traz a ruptura da concepção de situação irregular, em 
que criança e adolescente eram chamados de “menores” em face de sua condição de pobreza 
e da situação socioeconômica, para a concepção de proteção integral, em que a criança e o 
adolescente são compreendidos como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, 
sujeitos de direitos. E têm o Estado, a Família e a Sociedade o dever de assegurar com absolu-

ta prioridade o direito à vida, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, ao respeito, à dignidade, 
dentre outros, à convivência familiar e comunitária. Desse modo, a autora apresenta como esse 
marco legal e teórico está presente no compromisso das ações dos projetos socioeducativos.

Uma questão central refletida no livro é o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Currículo: 
composições para um debate na escola. Neste artigo, o autor problematiza a concepção de cur-

rículo construído historicamente nos Sistemas de Educação e nos convoca a pensar se os saberes 
aprendidos na escola têm sentido e significado para a vida. Propõe ainda a inserção dos conteúdos 
previstos no ECA como elemento de aprendizado da criança e do adolescente, no que se refere à 
cidadania, ao respeito e à forma de lidar com a diversidade presente nas relações sociais. Romper 
com as barreiras impostas pelas áreas do conhecimento e trazer para o projeto político pedagógico 
novos conhecimentos que deem sentido à vida dos(as) educandos(as) é o desafio que está posto 
aos profissionais comprometidos com uma educação libertadora.

A educação infantil tem sido debatida historicamente como uma modalidade da educação, mas 
apenas recentemente conquistou este espaço na educação, tendo em vista que era uma ativida-
de com características assistenciais, cujo foco estava centrado no cuidado e não no processo de 
desenvolvimento da criança em todas as suas dimensões. Por isso é que o texto produzido pela 

Estatuto da Criança e do Adolescente  
na proposta educativa: olhares e vozes
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autora, intitulado Infâncias, direitos e educação infantil, retrata a particularidade das infâncias como 
sujeitos de direitos e propõe mudanças culturais, teóricas e de atitudes quando reconhece o direito 
da infância a se expressar, a se manifestar, a criar e ter garantida a sua participação nos processos pe-
dagógicos, tendo em vista que, historicamente, esta fase da vida era tratada apenas na perspectiva 
do adulto e para atender às necessidades da realidade socioeconômica.

É consenso entre os ativistas políticos, os atores do Sistema de Garantia dos Direitos e a comuni-
dade acadêmica que a maior barreira a ser vencida nesses 20 anos do ECA é a mudança cultural. Esta 
barreira acompanha a sociedade brasileira desde a sua formação social, econômica, política e cultural.

A contradição para a efetivação de uma educação em direitos humanos está na origem de nosso 
país, mas isso não significa que as ações cotidianas não incidam em microtransformações rumo à 
estrutura social.

Nessa perspectiva, no capítulo cujo título é ECA: compreensões histórico-sociais à concepção da 
lei, os autores refletem a distância entre lei e realidade.

A concepção de democracia compreendida como processo social, em que a sociedade cria, con-
trola e formula o poder estatal, está distante de ser viabilizada. As conquistas jurídicas são inúmeras, 
mas a mudança cultural não caminha com a mesma intensidade, pois os determinantes políticos, 
econômicos, sociais influenciam o modo de ser de cada conjuntura.

A materialização dos direitos sociais e políticos conquistados com o ECA, numa sociedade de-
sigual, fruto do antagonismo capital/trabalho, é raramente viabilizada, tendo em vista que parte 
dos representantes da política brasileira compõe as oligarquias. O capital prioriza os interesses do 
patrimônio, da livre-concorrência e do mercado e o trabalho prioriza a participação democrática, a 
defesa do trabalho para todos e um processo de sociabilidade transformador.

É possível afirmar que as leis são essenciais instrumentos para planificar as ações e, por isso, é 
preciso que os diferentes órgãos governamentais e não governamentais observem em seu cotidia-
no o poder existente de transformação. Dentre os vários documentos que complementam o ECA, 
podemos citar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o qual dialoga com a sociedade 
sobre as estratégias possíveis de construir cotidianamente uma educação em que o exercício da ci-
dadania desde a infância esteja presente na vida escolar, na família, na comunidade e na sociedade. 
Isso contribui para a formação cidadã e para a compreensão da realidade social, buscando entender 
as contradições existentes e construindo proposições que promovam atitudes de respeito, de con-
vivência com a diversidade e de valorização da vida.

Por isso, quando se afirma que o ECA é avançado, a reflexão a ser feita é como está sendo assegu-
rada a concepção de criança e de adolescente, como sujeitos de direitos, em seu desenvolvimento 
físico, intelectual, afetivo, social, ético e político.

Como a metodologia pedagógica, que pressupõe reconhecimento do outro como igual, tem 
sido assegurada nas atividades com a criança e o adolescente, a família e a comunidade? Do ponto 
de vista da gestão político-institucional, como tem sido assegurada a gestão democrática e partici-
pativa nas decisões das instituições e em todos os níveis de governo, poder judiciário e legislativo? 
Isso exigirá reflexão do lugar que ocupamos nessa sociedade e como as ações envidadas pelas ins-
tituições impactam na realidade.

Partindo dessa reflexão, o capítulo Brincando em Família refletirá a experiência cotidiana do traba-
lho com famílias. Nele, a autora traz a concepção de família, os limites e as possibilidades desta atuação. 
Um fator importante para a reflexão é que a família nuclear (pai, mãe e filhos) não é mais apresentada 
e valorizada como o único padrão. No cotidiano nos deparamos com outras composições, tanto nas 
famílias em situação de risco como nas famílias com condições socioeconômicas muito favoráveis.

Com as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, o modelo tradicional perde 
hegemonia para aqueles que correspondem à complexidade e pluralidade das relações familiares. 
Existem composições em que crianças e adolescentes são cuidados por outros familiares como 
tios e/ou avós, composições familiares formadas apenas por irmãos. Todos esses arranjos são reco-
nhecidos como família.

Diante dessa diversidade de modelos, os profissionais que intervêm na família precisam estar 
atentos para não transportar seus valores, que foram constituídos possivelmente de modo diverso 
daquele em que a família está inserida, para encontrar nos laços de afetividade a rede de relações 
que compõem o grupo familiar.  Pois, ao não transportar nossos valores, nós profissionais estaremos 
compreendendo com maior profundidade o outro e, assim, construindo conjuntamente uma pro-
posta de intervenção. 

Historicamente se fala em integração da comunidade e família nos processos educacionais, 
mas os esforços envidados não foram suficientes para potencializar o papel social da família na 
educação dos filhos. 

A experiência retratada pela autora nos mostra caminhos possíveis para essa integração, pois o 
ponto de partida não foi falar da criança ou do adolescente, mas da família como sujeito social de 
um processo educativo. Por meio desse caminho foi trilhado o trabalho pedagógico, e processual-
mente o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sendo inserido como instrumento pedagógico e 
não como instrumento de coerção ou punição da família. As reflexões nos alertam para o trabalho 
interdisciplinar e para o inacabamento de cada saber, por isso a ideia de um complementar o outro, 
mas todos envolvidos em prol do trabalho com a família.

Se por um lado a Constituição Federal, no art. 227, nos afirma que a “criança e o adolescente são 
prioridade absoluta, devendo a família, o poder público e a sociedade em geral assegurar a efetivação 
de seus direitos”, por outro afirmamos que a família precisa ser percebida com a mesma importância, 
pois é o primeiro espaço de sociabilidade e um direito fundamental da criança e do adolescente.
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Francisca Pini
Assistente Social, Mestre e Doutora em 

Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela 
PUC-SP, Diretora Pedagógica do Instituto 
Paulo Freire, Coordenadora do Curso de 

Serviço Social da Faculdade de Mauá e Sócia 
Fundadora do CEDECA Paulo Freire.

O livro finaliza com os relatos de diversas experiências realizadas com crianças e adolescentes nos 
Centros Sociais. Os relatos versam sobre Combate ao trabalho infantil: ressignificando realidades; Edu-
cação e cidadania com o Estatuto da Criança e do Adolescente; Códigos de convivência: a experiência 
do Centro Social Marista de Chapecó; ECA na escola: a experiência do Centro Social Marista Ir. Rivat; Es-
tudos sobre o ECA: a experiência do Colégio Marista de Londrina; Direito de Brincar e, principalmente, 
O ECA na voz das crianças e adolescentes. Todos dialogam com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e se propõem a divulgar a filosofia garantidora de direitos e de responsabilidades subjacentes ao ECA.

Desafiam-nos com a seguinte reflexão: é possível construir outro mundo em que as crianças 
e adolescentes sejam sujeitos de direitos, com participação efetiva na construção da cidadania? 
Diante dos inúmeros desafios que a realidade atual nos apresenta, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e a educação libertadora são ferramentas que orientam práticas comprometidas com uma 
sociabilidade, em que a afetividade, a transformação social, a sustentabilidade, a democracia, a parti-
cipação e a justiça social são princípios que movimentam a dinâmica dessa nova sociedade.

Desse modo, finalizo com a reflexão que os diferentes olhares e vozes registraram neste livro, que 
o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento político-pedagógico necessário e impor-
tante para as intervenções nos diferentes órgãos públicos estatais e da sociedade civil. No entanto, 
é preciso adensar a participação democrática de cada sujeito social no controle das políticas sociais 
e que cada um se reconheça como parte do processo social, assegurando cada vez mais a participa-
ção das famílias, crianças e adolescentes.
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[...] uma das bonitezas  
do anúncio profético está  
em que não anuncia o que  
virá necessariamente, mas  
o que pode vir, ou não.  
Na real profecia, o futuro não  
é inexorável, é problemático  
[...] o discurso profético 
insiste no direito que tem o 
ser humano de comparecer  
à História não apenas como  
seu objeto, mas também  
como sujeito [...] Nela, por 
isso mesmo, deve deixar 
suas marcas de sujeito e não 
pegadas de puro objeto.

Paulo Freire

Neste capítulo, apresentaremos cinco artigos 
escritos à luz do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a partir das reflexões dos  
autores sobre a prática de atendimento  

às infâncias e juventudes em nosso país.
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RESUMO
Este estudo4 tem como objetivo refletir sobre a institucionalização do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e o papel da Instituição Marista na perspectiva de inserir o estudo sobre a Doutrina da 
Proteção Integral como temática nas propostas socioeducativas em desenvolvimento e no fortale-
cimento do Sistema de Garantia de Direitos.

PALAVRAS-ChAVE
Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação. Proposta socioeducativa. Sistema de Garantia de 
Direitos. Crianças, Adolescentes e Jovens.

INTRODUÇãO
A discussão sobre a legitimidade do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) revela concep-

ções construídas historicamente, que merecem nossa atenção para a compreensão de uma nova 
concepção de sujeito. É preciso, como observa Del Priore (1999), outro olhar sobre a nossa história, 
aquele que reconhece a criança como sujeito de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento.

Em termos legislativos o ECA, promulgado em 1990, regulamenta o princípio constitucional ex-
presso pelo Artigo 227 da Constituição Federal, que considera a criança e o adolescente sujeitos de 
direitos e em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Até então, no Código de Menores 
não havia prescrição dos direitos fundamentais, ou seja, não se responsabilizava a família, a socieda-
de e o Estado como garantidores dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

No que concerne à prática da Instituição Marista, fundada em 1817 por Marcelino Champagnat, 
desde o início houve uma busca pela formação e educação de jovens que estivessem em maior si-
tuação de vulnerabilidade, e os Irmãos Maristas vêm procurando dar continuidade a essa proposta. 
Com as mudanças sociais ocorridas não só no Brasil, mas em todo o mundo, o desafio que se apre-
sentou para esta instituição foi vencer a vulnerabilidade cada vez maior a partir do novo ordenamen-
to jurídico sob a orientação da Doutrina da Proteção Integral, que passou a exigir uma intervenção 
para além da tradicional educação formal introduzida pelo fundador da instituição.

Na perspectiva de atuação não-governamental, a Instituição Marista se apresenta como entidade 
comprometida com a responsabilidade imposta pela Constituição Federal de 1988 (art. 227), pelo 
artigo 4º do ECA (Lei 8.069/90) e pela Convenção dos Direitos da Criança da ONU que une todas as 
ações Maristas internacionalmente.

Neste sentido, o texto buscará apontar para a transformação histórica da concepção de infância e ado-
lescência para, em seguida, abordar a necessidade da implementação do ECA para a efetivação da Dou-
trina da Proteção Integral, e as formas em que iniciativas como as desta Instituição buscam, por meio de 
propostas de formação para educadores, fortalecer os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

PROPOSTA SOCIOEDUCATIVA MARISTA: 
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO  
DA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES

Bárbara Pimpão Ferreira3 
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3  Pedagoga, Mestre em educação pela Unesp/Marília, especialista em violência doméstica pela Universidade de 
São Paulo. Coordenadora educacional da Diretoria Executiva de Ação Social na Associação Brasileira de Educação 
e Cultura, Rede Marista de Solidariedade, no acompanhamento de projetos de solidariedade.

4  Artigo referente à monografia apresentada ao curso de Pós-graduação em Proteção Integral à Criança e ao 
Adolescente, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito à obtenção do título de especialista.
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Com a Lei do Ventre Livre, em 1871, os filhos nascidos das escravas a 
partir dessa data passaram à condição de ingênuos, ou seja, de libertos. 
Segundo a referida Lei, as crianças deveriam permanecer com a mãe até 
os oito anos de idade, depois os senhores de escravos optariam entre en-
caminhá-los a instituições educacionais (recebendo uma indenização de 
seiscentos mil-réis) ou mantê-los trabalhando em suas propriedades até a 
idade de 21 anos, quando cessariam os antigos vínculos. A partir de então, 
além dos orfanatos tradicionais localizados nas cidades que davam abrigo 
a crianças órfãs e abandonadas, surgiram os orfanatos rurais destinados 
às crianças libertas. Como exemplo, dentre outros, podemos citar a Co-
lônia Orfanológica Santa Isabel, em Pernambuco; a Colônia Orfanológica 
Cristina, no Ceará; a Colônia Orfanológica de Nossa Senhora do Carmo de 
Itabira, em Minas Gerais; e o Asilo Agrícola Santa Isabel, no Rio de Janeiro.

Após a abolição da escravidão negra em 1888 e a Proclamação da Re-
pública no ano seguinte, intensificou-se a divisão do trabalho e os negros 
foram estigmatizados frente à imigração branca. Com as políticas de imi-
gração de europeus e asiáticos, substituiu-se o trabalho escravo pelo tra-
balho livre, e novas experiências pedagógicas foram aplicadas em colônias 
agrícolas e industriais, como preventivas, correcionais ou disciplinares, para 
a população de crianças e adolescentes pobres, especialmente negros e 
mestiços, com a justificativa de uma ampla “missão saneadora, patriótica e 
civilizatória” (RIZZINI, 1999).

Portanto, tratava-se de transformar aqueles ‘indesejados’ em trabalha-
dores qualificados por meio das instituições para que fossem para as fábri-
cas como mão-de-obra barata, dócil e de fácil adaptação. Como observa 
Rizzini (2006, p. 8):

A missão era idealizada como parte do projeto de construção nacional 
desde os primeiros anos do regime republicano. O discurso predominante 
continha uma ameaça explícita – a de que o país seria tomado pela desor-
dem e pela falta de moralidade, se mantivesse a atitude de descaso em 
relação ao estado de abandono da população, em particular a infância.

Em 1890 entrou em vigor o Código Penal, que colocou como inimpu-
tável as crianças até nove anos de idade, e inimputável com discernimento 
crianças entre nove e 14 anos de idade. Aqueles que ficavam fora dessa 

caracterização poderiam sofrer as penalidades previstas para os adultos já que, como eles, en-
contravam sustento nas atividades agrícolas e industriais com uma jornada de trabalho de dez 
a 14 horas diárias. Surgiram, conforme Marcílio (1998, p. 215), “projetos de grandes institutos de 
internamento, alguns para recuperação de jovens infratores, outros para proteção da infância 
e da juventude desamparadas. Observava-se em todas essas intervenções a preocupação em 
educar para o trabalho”.

O conceito de criança e 
adolescente na história brasileira

Sarmento e Pinto (1997, p. 17) ressaltam a não existência de apenas um 
conceito de infância e sim infâncias, pois, ser criança se diferencia entre so-
ciedades, culturas e comunidades. Ainda, destacam que, em uma mesma 
família e de acordo com a estratificação social, encontramos diferenciações 
quanto a este conceito, assim como em diferentes momentos da história.

No Brasil, no que se refere à organização social, a história revela a opção 
pela exclusão, não apenas por identificar a figura do menor como infância 
perigosa, mas, principalmente, pela manutenção das desigualdades sociais ao 
longo do tempo, não garantindo políticas e práticas justas e equitativas (RIZZI-
NI, 1997). Como destaca Bode (2008, p.  4, mimeo), “não são mera coincidência 
as semelhanças observadas, ou melhor, a continuidade de padrões de socia-
bilidade violenta entre a sociedade escravocrata e a sociedade atual brasileira”. 

Os avanços legislativos e a reformulação de políticas públicas revelam 
posicionamento da sociedade civil organizada no que se refere a movimen-
tos e conquistas para a construção de novo marco teórico e político na his-
tória brasileira, a partir da década de 80 do último século, com a democrati-
zação e a Constituição Federal.

A noção de infância, segundo Ariès (1981), só aparece no Ocidente ao 
longo dos séculos XVI e XVII. Até então a sociedade medieval desconhecia a 
infância, ou seja, a criança era compreendida como adulto em escala menor, 
e sua educação se dava por meio do trabalho de aprendiz nas oficinas, para 
onde era transferida a partir de determinada idade.

No século XVIII iniciou-se um novo olhar sobre a assistência às crianças, 
baseada no higienismo e no utilitarismo. Tratava-se de promover a dimi-
nuição dos índices de mortalidade infantil e tornar a criança pobre e/ou 
abandonada um ser útil para a sociedade.

No Brasil, acompanhamos as mudanças sociais e culturais europeias com 
uma importante peculiaridade: a de colonizados. Podemos afirmar que os 
conceitos de criança e família europeus são reinterpretados pela cultura pa-
triarcal lusitana (MORELLI, 1996).

Seguindo a tradição da época em que os portugueses se instalaram em nosso país, a família não 
se compunha apenas de marido, mulher e filhos. Incluía eventuais e disfarçadas concubinas e seus 
filhos, além de parentes, padrinhos, afilhados, escravos e ex-escravos que formavam uma legião de 
agregados submetidos à autoridade indiscutível do patriarca. A família patriarcal era assim a espinha 
dorsal da sociedade colonial, desempenhando os papéis de procriação, administração econômica 
e direção política. Nesse quadro, as crianças e adolescentes eram vistos como mão-de-obra auxiliar.

Em meados do século XIX, no Brasil Imperial, enquanto duas epidemias afetavam especialmente 
as famílias pobres (a epidemia da febre amarela, em 1849, e a epidemia de cólera, em 1855), a me-
dicina higienista tentava controlar a mortalidade infantil, e o direito positivista, buscando a ordem 
e o progresso, dava ênfase na cientificidade da filantropia e criava o termo menor, discriminativo da 
infância desfavorecida, delinquente, carente, abandonada, tornando a vadiagem e a gatunice caso 
de polícia para os juristas (MARCÍLIO, 1998).
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Da Situação Irregular à Proteção Integral
 
No final da década de 1980, com o fim da ditadura militar e a volta do regime democrá-

tico, surgiram novas discussões sobre a infância desvalida e a exigência de uma revisão do 
Código de Menores.

As participações populares5 influenciaram na elaboração de um novo desenho de uma política 
social, sendo decisivas para a promulgação do ECA, em julho de 1990, e a ratificação da Convenção 
Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em dezembro do mesmo ano, trans-
formando o paradigma das necessidades (antes estabelecido pela Doutrina da Situação Irregular 
no Código de Menores de 1927 e 1979) para o paradigma dos direitos (com a Doutrina de Prote-
ção Integral). Este novo paradigma, consequência de nova visão de homem dos direitos humanos 
que garante políticas sociais básicas para toda a população, define todas as crianças e adolescentes 
como iguais, portanto, com direitos iguais.

Na virada para o século XX, na tentativa de modificar a situação em que se encontravam os 
jovens privados de liberdade, colocados nas cadeias públicas por falta de lugar devido, foi apre-
sentada a proposta de criação de um Instituto Educacional (MORELLI, 1996, p. 69). E, em 1902, 
a Lei n.º 844 autorizou a fundação de um instituto disciplinar e uma colônia correcional. Santos 
(1999, p. 229) afirma que:

Os menores não escaparam daquelas políticas de repressão e contenção. Os novos padrões de 
convívio impostos entraram em choque com as formas habituais de ocupação dos espaços urba-
nos, resultando numa constante vigília e repressão às manifestações tradicionais de convívio. As 
brincadeiras, os jogos, as ‘lutas’, as diabruras e as formas marginais de sobrevivência daqueles ga-
rotos tornaram-se passíveis de punição oficial. Os meninos das ruas tornaram-se ‘meninos de rua’.

Em 1921, surgiu uma iniciativa pública de organização de um serviço de assistência e proteção 
à infância carente (MORELLI, 1996, p. 84), e dois anos depois, em 1923, foi aprovado o Regulamento 
de proteção aos menores abandonados e delinquentes, que afirmou a situação de pobreza como 
geradora de crianças abandonadas e de jovens delinquentes (PASSETTI, 1999, p. 354). Assim, só na 
década de 1920, as ações de proteção e educação de crianças e adolescentes antes praticadas por 
atos de caridade de instituições religiosas foram assumidas pelo Estado por meio de políticas sociais.

Em 1927, pelo Decreto Executivo n.º 17.943 - A, uma lei específica foi direcionada às crianças e aos 
adolescentes pobres, o Código de Menores, que colocou a inimputabilidade aos 18 anos incomple-
tos e caracterizou o menor especificamente como criança e adolescente da classe popular, “confun-
dindo o abandono com atitudes que dele podem derivar” (MORELLI, 1996, p. 90-5). Como observado 
por Pereira (1998, p. 46) “a concepção que permeia tal legislação é a tutela e a coerção, entendida 
como reeducação, e os menores passam a ser definidos em razão de sua condição socioeconômica 
e de atitude, ou seja, delinquentes e abandonados”.

O Código de Menores trata da Doutrina da Situação Irregular, em que o menor, se não está, virá 
a estar. Este Código de Menores viabilizou, em 1941, o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), ante-
cessor direto da FUNABEM. Iniciou-se a participação do Estado como interventor, passando a existir 
uma ação pública concomitantemente à assistência caritativa e filantrópica.

Em 1964, oficializou-se o papel da FUNABEM e pela primeira vez o processo de adoção foi 
regulamentado. A assistência e a proteção passaram a ser responsabilidades do Poder Público, 
assim como a FEBEM.

Resumindo, podemos afirmar com Marcílio (1998, p. 253) que ao longo do século XX,

A criança desvalida brasileira foi ganhando epítetos que as separavam das demais, que as dis-
criminavam da ordem reinante: exposta, enjeitada, menor, delinquente, pixote, trombadinha, 
menino de rua... Os adjetivos pejorativos não pararam aqui. Esses pequenos seres só deixaram 
de serem Crianças.

Apesar da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 considerar as crianças e adoles-
centes como sujeitos de direitos, tanto a Política Nacional do Bem-estar do Menor, constituída em 
1964, quanto à reformulação do Código de Menores, em 1979, continuaram a veicular a Doutrina 
da Situação Irregular e o novo Código de Menores continuou a tratar as crianças e adolescentes 
como marginais.

5  Do Movimento Social de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (MSDCA), entre 1971 e 1985; do 
Movimento Pró-Constituinte e das Campanhas Criança Constituinte (1986) e Criança como Prioridade Absoluta 
(1987); do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), em 1985, e 1º Encontro do MNMMR, 
em 1986; e do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em 1988.
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A Proteção Integral e o 
Sistema de Garantia de Direitos

A trilogia da Proteção Integral – liberdade, respeito e dignidade – pressupõe os direitos funda-
mentais, referidos nos Artigos 15, 16, 17, e 18 do ECA, enunciando uma nova concepção de criança, 
de adolescente e de família.

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Con-
vivência Familiar e Comunitária, construído com participação do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda) e do Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS), prevê a 
implantação, entre 2007 e 2015, de políticas que considerem e garantam o Direito à Convivência 
Familiar e Comunitária previsto no capítulo III do ECA, nos Artigos 19 e 52, respeitando as especifici-
dades e particularidades dos novos modelos familiares.

Destaca-se assim a possibilidade de uma mudança na estrutura e nas ações culturalmente cons-
truídas, assim como verificamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas mudanças cul-
turais pressupõem o empoderamento das famílias, a institucionalização de uma cultura de direitos 
e o pressuposto da Prioridade Absoluta para Crianças e Adolescentes. Para tanto, é fundamental 
o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos como prevê a Resolução n.º 113 do Conanda 
(19/04/2006) a seguir transcrita:

Art. 1° - O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se na articu-
lação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de 
instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e con-
trole para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, 
Estadual, Distrital e Municipal.
§ 1º Esse Sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de po-
líticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, se-
gurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e 
valorização da diversidade.
§ 2º Igualmente, articular-se-á, na forma das normas nacionais e internacionais, com os sistemas 
congêneres de promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos humanos, de nível inte-
ramericano e internacional, buscando assistência técnico-financeira e respaldo político, junto às 
agências e organismos que desenvolvem seus programas no país.

A formação e reflexão sobre as políticas de atendimento são fundamentais para a mudança de 
paradigma. Uma avaliação atenta às propostas educativas em desenvolvimento, sejam elas de edu-
cação básica e outras ações desenvolvidas pelo Estado e pelas organizações não-governamentais, 
identificam uma ação residual ao avaliar as propostas pedagógicas para famílias em diferentes con-
dições socioeconômicas de sobrevivência.

O ECA estabelece em seu art. 4º, parágrafo único: 

A garantia da prioridade de crianças e adolescentes para a efetivação dos direitos fundamentais 
que compreende: primazia em receber proteção e socorro, precedência de atendimento nos ser-
viços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e execução de políticas sociais 
públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e adolescência.

A sociedade civil convocada pelo ECA passou a participar de Conselhos Municipais e Estaduais 
de Direitos, assim como de Conselhos Tutelares. A respeito, Marcílio (1998, p. 227-8) destaca que

Deve-se reconhecer que, no campo das leis, o ECA representou, de fato, uma reviravolta completa, 
proporcionando condições legais para a reformulação das políticas públicas em favor da infância e 
da juventude. As políticas assistenciais passaram, então, a ser dirigidas ao atendimento compensa-
tório a toda criança de que delas necessitassem. O ECA manteve-se fiel à convenção Internacional 
dos Direitos da Criança e também à nova Constituição do Brasil de 1988. Pela primeira vez em 
nossa história, seguindo a tendência já instaurada em outros países ditos avançados, as crianças 
deixam de ser objeto e passam a ser sujeitos de Direito.

Outra significativa alteração relacionada ao ECA refere-se ao trato com as infrações cometidas por 
adolescentes, com a introdução de medidas socioeducativas incluindo as medidas de semiliberdade 
e liberdade assistida. No entanto, ainda hoje chegam a 80% os casos de internação dos adolescentes 
autores de atos infracionais, e a lei considerada como uma das mais avançadas do país encontra um 
dilema: ou ampliam-se as conquistas jurídicas consagradas no ECA, renovando a mentalidade dos 
juízes, promotores e advogados, ou caminharemos para o retrocesso (PASSETTI, 1999, p. 371).

Há que se considerar ainda que parte da sociedade civil, incentivada pelos meios de comunicação 
de massa, vem pleiteando a diminuição da maioridade penal, alegando injustamente que o aumento da 
criminalidade se deve, principalmente, à participação dos chamados Menores. Trata-se de um retrocesso 
aos tempos anteriores ao Código de Menores de 1927, em franco desacordo com os princípios do ECA. 
A respeito, Rizzini (2007, p. 1) informa, quanto à incidência de adolescentes em atos infracionais, que:

Em primeiro lugar, a taxa de criminalidade entre adolescentes é baixa: o índice de adolescentes 
com processos por práticas infracionais é de 0,06%, de acordo com o Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e Secretaria Especial de Direitos Humanos (2006). Em segundo lugar, a maior parte 
dos atos infracionais cometidos não é considerada de alta periculosidade: 70% deles são contra o 
patrimônio. E, por fim, o dado amplamente divulgado de que as maiores vítimas da violência são 
os próprios adolescentes. É alarmante o número de homicídios cometidos contra a população 
jovem, sobretudo, negra. Entre 84 países, o Brasil é o terceiro em que mais jovens entre 15 e 24 
anos morrem por homicídios. Só em 2004, foram 15.528 jovens. No ano de 2003, em São Paulo, os 
adolescentes foram responsáveis por apenas 1% dos homicídios e 4% do total de crimes.

Gonçalves (2005) ao tratar da juventude brasileira e as relações familiares destaca o posiciona-
mento do jovem na cidade, observando que a ocupação de espaços públicos lhe é permitida a 
partir da ordem estabelecida pelo adulto. E acrescenta:

Na ausência do público como fonte de suporte para a vida social até mesmo no que diz respeito 
ao controle da criminalidade, o jovem ressente-se da ausência do Estado. Diante de um poder 
público que não tem feito muita coisa, refluem sobre a família todas as expectativas de suporte e 
apoio (2005, p. 212).

As considerações acima merecem a atenção dos profissionais que compõem a rede de proteção e 
fortalecem o Sistema de Garantia de Direitos quanto às concepções que fundamentam suas práticas e 
propostas socioeducativas. Cabe ao Estado e à sociedade civil a mobilização para a mudança dos concei-
tos de criança, juventude e família6, na perspectiva de fortalecimento da Doutrina da Proteção Integral.

  6  PNAS, 2004, pág. 41: família – conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade.
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Instituto Marista: o compromisso com 
a educação e a promoção da Proteção Integral

Desde a sua origem, o Instituto Marista se dedica à educação de crianças, adolescentes e jovens. 
Com a missão de testemunhar e anunciar os valores evangélicos e maristas, o Instituto desenvolve 
suas atividades em 77 países, atuando a serviço da vida no campo da educação e da cultura, espe-
cialmente entre crianças e jovens, na construção de uma sociedade fraterna e solidária.

A convicção de Marcelino Champagnat, fundador do Instituto, e dos continuadores de sua mis-
são é que “para bem educar as crianças é preciso, antes de tudo, amá-las, e amá-las todas igualmen-
te”. Como afirma a Comissão Interprovincial de Educação (2003, p. 49), “deste princípio fundamental 
decorrem as características próprias do nosso estilo educativo: presença, simplicidade, espírito de 
família, amor ao trabalho, ser e agir do jeito de Maria. Procuramos adotar essas atitudes e valores 
como o nosso modo próprio de incutir o Evangelho”.

Presença Marista no Brasil

Por meio de suas mantenedoras, a Instituição Marista desenvolve políticas de educação, saú-
de, assistência social, entre outras ações. No que se refere ao atendimento de crianças, adoles-
centes e jovens apresenta-se em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 
seus respectivos artigos:

Art. 86 - A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios.
Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento: I – políticas sociais básicas; II – políticas e 
programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; III – servi-
ços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-
-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; IV – serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; V – proteção jurídico-social por entidades de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Como espaço privilegiado de articulação, a Umbrasil, criada em 15 de outubro de 2005 durante 
a celebração dos 108 anos da chegada dos primeiros maristas ao Brasil, apresenta-se como pessoa 
jurídica de direito privado, contribuindo no acompanhamento, reflexão das ações desenvolvidas e 
articulação das mantenedoras presentes em todo o território nacional.
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Por sua vez, a Resolução n.º 113 de 19 de abril de 2006 do Conanda, ao dispor sobre os parâme-
tros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, define:

Art. 2° - Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente promover, de-
fender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos 
e difusos, em sua integralidade, em favor de todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam 
reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desen-
volvimento; colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de 
garantir a apuração e reparação dessas ameaças e violações.

Portanto, a intersetorialidade entre as políticas é fundamental para a efetivação do Sistema de 
Garantia de Direitos previsto no ECA, a partir da sistematização de indicadores sociais, diagnóstico 
social, potencialidades, ordenamento da rede pública e privada, territorialização e articulação de 
políticas, programas, projetos e benefícios.
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- elaborar subsídios teóricos para educadores e educadoras;

- desenvolver ações didático-metodológicas nos espaços educativos.

Entre setembro de 2007 e agosto de 2008, o Projeto garantiu em sua proposta a formação, o pla-
nejamento, o registro e a sistematização das experiências. Na formação, a capacitação presencial, os 
subsídios teóricos11 e as referências bibliográficas foram continuados com atividades de capacitação 
à distância, disponibilização do portal e videotransmissão com especialistas. No planejamento, o 
roteiro para desenvolvimento das atividades, o acompanhamento do grupo de trabalho às Unida-
des, a análise das propostas estruturadas para projetos locais subsidiaram as equipes no desenvol-
vimento do projeto garantida a continuidade das atividades à distância. O registro das experiências 
em cada Unidade piloto foi concluído com apresentação de um relatório à Umbrasil, em janeiro de 
2009 – Relatório Consolidado.

Os dados a seguir revelam a abrangência e capilaridade deste projeto com destaque para o en-
volvimento da comunidade educativa: 

CATEGORIA UNIDADES 
SOCIAIS

UNIDADES 
EDUCACIONAIS

Gestores capacitados 43 20

Educadores capacitados 281 326

Educadores envolvidos no Projeto 623 389

Educandos envolvidos diretamente no Projeto 5.085 5.351

Famílias envolvidas diretamente no Projeto 3.289 877

Parcerias externas desenvolvidas 34 19

Projetos desenvolvidos 40 9

Voluntários envolvidos 204 115

TOTAL 9.599 7.106

Os relatos de experiências já realizados, como o painel Estatuto da Criança e do Adolescente nos 
espaços pedagógicos e socioeducativos no Fórum Social Mundial 2009 em Belém - PA, revelam o 
comprometimento de educadores e educadoras na proteção às infâncias, adolescências e juventudes.

Portanto, a formação, o fortalecimento da rede e a antecipação da Lei 11.525/2007, que regula-
menta a inclusão do Estatuto da Criança e do Adolescente no currículo do ensino fundamental, são 
características dessa iniciativa.

Observam-se, no relato da experiência do Instituto Marista, premissas para uma atuação em con-
sonância com uma proposta socioeducativa que garanta o fortalecimento dos espaços de educa-
ção: a construção coletiva de projetos, a identificação de temas relevantes para cada contexto e a 
troca de experiências entre diferentes públicos.

Reflexão e prática na perspectiva da Educação 
Integral e do Sistema de Garantia de Direitos: 
uma experiência Marista

Se a intersetorialidade entre as políticas é fundamental para a efetivação do Sistema de Garantia 
de Direitos previsto no ECA, o posicionamento das instituições que compõem esta rede também.

A Instituição Marista, com atuação prioritária na educação7 de crianças e jovens, em atenção ao 
direito à educação  e ao direito à assistência social8 , desenvolve projetos específicos de atendimen-
to: educação básica, profissionalização, educação não-formal e medidas socioeducativas.

Enquanto instituição que se pretende educadora, se estrutura a partir da participação de educa-
dores responsáveis na contribuição da educação de crianças e adolescentes. Em consequência, as 
propostas socioeducativas em consonância com o paradigma para a Doutrina da Proteção Integral 
tornam-se pressupostos para a formação contínua dos educadores e educadoras. Como determina 
a Comissão Interprovincial de Educação (2003, p. 65):

Na condição de educadores, todos somos chamados a exercer liderança profissional e pastoral. 
Participamos de programas de formação continuada em serviço a fim de qualificar a nossa com-
petência pessoal nesses domínios, buscar juntos as estratégias e os métodos mais apropriados na 
educação da juventude de hoje e para aprofundar a nossa compreensão do caráter específico da 
espiritualidade e da educação católica marista.

O Grupo de Trabalho em Estatuto da Criança e do Adolescente (GTECA), constituído por repre-
sentantes de diferentes regiões do país, se organiza desde 2003 na perspectiva de promover a for-
mação de educadores maristas no que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em 2005, sob a articulação da Umbrasil, na perspectiva do aperfeiçoamento das práticas socio-
educativas e compreensão de seu papel no Sistema de Garantia de Direitos, o GTECA desenvolve 
estudos e propostas na perspectiva de promover a formação de educadores e educadoras em 
Unidades Educacionais9 e Unidades Sociais10. Em parceria com o Centro de Empreendedorismo 
Social e Administração em Terceiro Setor da Fundação Instituto de Administração (CEATS/FEA/
USP) e com o Portal Pró-menino da Fundação Telefônica, a Umbrasil estruturou o Projeto de Capa-
citação para gestores, educadores e educadoras maristas, visando ao desenvolvimento de projetos 
pedagógicos nas Unidades Maristas.

Os projetos locais foram estruturados em 41 Unidades piloto, a partir das experiências vivencia-
das e das reflexões sobre a capacitação inicial, considerando suas especificidades em colégios par-
ticulares e unidades sociais: escolas de educação infantil, escolas de ensino fundamental e médio, 
escolas de educação de jovens e adultos, unidades de apoio socioeducativo em meio aberto, unida-
des de medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade 
assistida), unidades com experiência piloto desenvolvida com famílias e abrigos.

Os objetivos da formação, a seguir relacionados, refletem o compromisso institucional na pers-
pectiva de inserir o ECA nas práticas socioeducativas e na rotina das Unidades Maristas:

- desenvolver programa de formação continuada de educadores e educadoras que atuam na 
educação básica, medidas protetivas e socioeducativas com foco no ECA;

 7   Prescrito na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, no artigo 28; da Constituição 
Federal do Brasil, pelos artigos 205, 206 e 208; e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53.

 8   Prescrito na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 8no artigo 02; na Constituição 
Federal do Brasil, pelo artigo 203; e no Estatuto da Criança e do Adolescente, pelos artigos 86, 87, 88, 89 e 90.

9  Unidades Educacionais compreendem os colégios que oferecem educação básica.

  10  Unidades Sociais compreendem entidades de atendimento que oferecem  
educação básica, profissional, educação não-formal e medidas socioeducativas.

11  Artigos ECA, cultura e direito, Araújo e Ferreira (2007) e Estatuto da Criança  
e do Adolescente e currículo: composições para um debate na escola, Chiquito (2007).
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Considerações finais

Testemunhar e viver uma educação integral pressupõe políticas educacionais estruturadas e em 
desenvolvimento na perspectiva de equidade. Estudos realizados em nível nacional e internacional, 
como de Corazza (2002) e Pinheiro (2006), refletem os limites de uma política social fragmentada e 
compensatória.

Pinheiro (2006, p. 34), coordenador do Relatório da Organização das Nações Unidas sobre vio-
lência contra crianças, destaca como recomendação para escolas e outros ambientes educacionais 
“que todas as crianças devem ter a possibilidade de aprender num ambiente isento de violência; que 
os espaços socioeducativos devem ser locais seguros e amigos da criança; que os currículos devem 
ser baseados em direitos; e que as escolas constituam-se como um ambiente em que atitudes que 
toleram a violência sejam alteradas para ações com valores e comportamentos não violentos”.

Nesta perspectiva, os espaços socioeducativos devem implementar em suas propostas: princí-
pios de convivência que considerem estratégias não violentas de ensino e aprendizagem; envolvi-
mento e atenção de toda a comunidade educativa para as formas de violência, considerando estere-
ótipos e comportamentos baseados no gênero e outras formas de discriminação; desenvolvimento 
de programas específicos para a capacidade de resolução de conflitos sem violência bem como 
implementação de políticas em consonância com os princípios da Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para além da mudança de paradigmas, como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
a Constituição Federal do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, identificamos limites e 
possibilidades a partir da experiência estudada.

As possibilidades garantidas na legislação para uma educação de qualidade12 a partir dos direitos 
humanos, da cultura e da diversidade, pressupõem a conscientização que, segundo Freire (1980, p. 
27), “se apresenta como um processo num determinado momento, deve continuar sendo processo 
no momento seguinte, durante o qual a realidade transformada mostra um novo perfil”.

As políticas curriculares, como integrantes das políticas educacionais, ao definirem um currículo 
de base nacional comum apontam para uma pedagogia que reflete no Estado, no Município, na 
escola, na sala de aula, um projeto pedagógico que pode ser humanizador. O limite para a realização 
de ação desta relevância compreende o posicionamento de constituir o Sistema de Garantia de 
Direitos em consonância com o paradigma da Proteção Integral.

Portanto, além da regulamentação de uma política educacional de qualidade, seja em espaços 
formais, não-formais ou informais, a formação de educadores conhecedores das normativas legais 
e o compromisso com a criança e o adolescente são determinantes para uma educação que contri-
bua na efetivação da Proteção Integral.

12  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Constituição 
Federal, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.
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RESUMO
O artigo provoca a reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e os currículos escolares. A 
concepção de currículo que aqui se apresenta é de elemento que constitui a identidade do sujeito 
na escola, um campo de luta, reconhecimento e legitimação dos direitos. Currículo como possibili-
dade de mudança social.

PALAVRAS-ChAVE
Currículo. Escola. Estatuto da Criança e do Adolescente. Cultura infantojuvenil.

Delineando um problema: 
o Estatuto da Criança e do Adolescente 
como prática escolar e campo do currículo 

Sabemos: o currículo é um campo vasto no que se refere às práticas educacionais que transcorre-
ram ao longo do século XX. Invenção deste período marcada pelo capitalismo que se encarrega de 
proceder por valor de uso – valor de troca, que é capaz de produzir significados em torno da merca-
doria, do capital, da mais-valia, da economia, da política. O fato é que o currículo corresponde a um 
domínio do saber-poder em que significados são fabricados, sujeitos são produzidos, modos de ver 
e de dizer o mundo são formulados. Por essa via, faz sentido pensar o currículo como uma produção 
sociocultural, por meio e através do qual, constituímo-nos no que somos: sujeitos da educação, do 
currículo, da escola, da cultura.

Desde a sua origem, o currículo é tido como um dispositivo que garante que certas parcelas 
da cultura, escolhidas segundo critérios definidos, possam ser transmitidas às gerações posteriores. 
Assim, o currículo é uma das formas pelas quais os “mais velhos” se relacionam com os “mais novos”. 
A um só modo, duas gerações são produzidas, duas maneiras de ser e estar no mundo são delinea-
das. Sob esse aspecto, a escola passa a se configurar como espaço de relação social, um espaço de 
produção e circulação de cultura, um espaço de tensões, portanto.

Lenta e progressivamente, o currículo vai se configurando como um espaço de lutas culturais 
pelos significados do que seja ensinar e aprender, mas também do que significa ser sujeito. A escola, 
pelo currículo, produz modos particulares de ser sujeito cultural.

Pensando nestes termos, assistimos, desde a década de 1920, a um processo de “curricularização 
da sociedade”. O que se passa no mundo social é transformado em conteúdo escolar, em saber a 
ser ensinado e aprendido na escola. Por essa via, desde os tempos modernos – da Didática Magna 
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de Comenius (de 1628 a 1632), do Emílio de Rousseau (1762), a escola vem sendo considerada e 
legitimada como a instituição social que “zela” pelas aprendizagens (e ainda age num sentido de 
controlá-las e capturá-las). Se isto ocorre mesmo assim, a escola pode ser vista, também, como um 
espaço em que crianças e jovens aprendem que são sujeitos de direito(s), e quais são seus direitos. 
Dessa forma, a própria noção de direito passa a ser formulada.

Aqui há uma conexão importante a ser feita em relação à cidadania, uma vez que, pelo princípio 
neoliberal, cidadão é aquele que tem acesso ao mundo, prioritariamente por meio do consumo. 
Vive-se, atualmente, uma sociedade em que infâncias e juventudes, crianças e adolescentes são pro-
duzidos numa maquinaria contemporânea com engrenagens, estruturas e formações – discursivas 
ou não-discursivas – capitalistas. As crianças e os adolescentes respondem aos efeitos dos discursos 
da mídia, da propaganda, dos aparatos socioculturais que os transformam em consumidores. Todos 
são atingidos a partir da classe social a que pertencem. Assim, há um conjunto de saberes presen-
tes na sociedade que, ao serem convertidos em objetos de conhecimento e de aprendizagem nas 
escolas, ensinam crianças e jovens a se situar no mundo, os ensina a ser sujeito, os inscreve em 
determinadas posições de sujeito, em determinadas posições sociais e culturais que ocupam e de 
onde falam. Por essa via, apenas para citar um exemplo, podemos identificar diferentes noções de 
cidadania, variando conforme os lugares sociais e culturais de onde emanam tais significados.

Nossa aposta é que a escola tem, sim, o compromisso de lidar com estes temas, incluí-los no seu 
currículo praticado, reconhecendo, dessa forma, a cultura infantojuvenil com sua expressão própria 
e legítima. Assim, o currículo se constitui num campo, num território, num espaço sociocultural e 
político em que significados são produzidos, e sentidos da vida social são elaborados. O currículo é 
tomado como um instrumento de luta cultural. Planejar situações de ensino e aprendizagem nessa 
perspectiva e direção é uma ferramenta a ser utilizada nesse cenário em tensão.

Vivemos, pois, um tempo em que a escola é redesenhada, reconfigurada, até mesmo, na dimen-
são cultural, social e política. A escola é hoje vista não mais como um centro emissor de conheci-
mentos, não mais como um espaço destinado à transmissão de conhecimentos, e sim como um 
espaço de desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas e de (re)construção de saberes, 
de normas, de atitudes e de valores. 

Assim sendo, cabe-nos refletir sobre o que tal instituição ensina, como ensina e quais os efeitos des-
sa prática e, nesta perspectiva, vemos emergir outras esferas de conhecimentos e saberes como sendo 
necessários, sobretudo os que se referem ao cotidiano e à realidade das crianças e jovens que frequen-
tam esse espaço. Resta-nos lutar, ideológica e politicamente, para que tais conhecimentos sejam vali-
dados e socialmente reconhecidos. Deste modo, a escola e a prática pedagógica passam a constituir-
-se em importantes campos de luta cultural e social, e como campo de condensação de forças.

Um exemplo concreto dessa abordagem é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pro-
mulgado em 1990, pois legitima tais indivíduos como sujeitos sociais, portadores de direito. O re-
conhecimento dessa condição é outra história, até porque, ao longo do tempo, a criança e o ado-
lescente nem sempre foram vistos em suas especificidades e necessidades. E, tão somente, foram 
representados socialmente pela visão dos adultos que, há muito, os silenciaram e os relegaram ao 
anonimato em sua condição sociocultural, numa prática linguageira (discursiva, científica ou não) 
que acabou por produzir certas infâncias e infantis, certas adolescências e adolescentes. Hoje, nosso 
compromisso social com esses sujeitos é produzir outros significados e sentidos, includentes, em 
que possam viver e experimentar toda a potencialidade dos saberes e das culturas que produzem 
e nas quais são produzidos. 

A escola é, portanto, espaço de conhecimento e reconhecimento social da criança e do adoles-
cente como sujeitos sociais e portadores de direitos e, com sua maquinaria, pode produzir o sujeito 
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nessa condição, bem como, ao negar tal condição, produzir o antípoda, a oposição, a negação. Em 
outras palavras, a escola é espaço de legitimação da criança e do adolescente como sujeitos sociais 
e as práticas escolares, pela via do currículo, devem se remeter a esse universo.

Esta é uma das aventuras a que o professor contemporâneo está sendo convidado a participar 
e este texto é, em certa medida, uma tentativa de se fazer este percurso em direção a outras paisa-
gens: a compreensão dos direitos de crianças e adolescentes como objeto das práticas escolares e 
do conhecimento pedagógico, reconfigurando, assim, o próprio currículo escolar. Que este enfren-
tamento e reconhecimento possam gerar novos saberes escolares, novas práticas, novos sujeitos, 
novos discursos, novas decisões sob outras políticas curriculares da escola.

O Currículo: notas introdutórias 
e perspectiva histórica

O debate que pretendemos estabelecer com este texto versa, primariamente, sobre o currículo 
praticado na escola. Por esse motivo, julgamos ser necessário fazer um breve percurso para entendê-
-lo como uma formação histórica e, assim, compreender seus efeitos nas práticas pedagógicas e até 
mesmo na produção das identidades na escola. 

Para tanto, elegemos a obra de Tomaz Tadeu da Silva (2003b), dada a sua importância na siste-
matização dos grandes períodos históricos do Currículo, bem como a problematização do campo 
delimitado, como sendo a referência para o desenvolvimento dessa reflexão. 

O século XX corresponde ao período histórico em que o currículo constituiu-se num dos 
mais importantes campos de reflexão da ciência da educação. Muitas abordagens diferenciadas 
deram origem às concepções bem distintas de currículo e, assim, a própria escola passou a ser 
vista com outros olhos. 

A realização do currículo escolar sempre esteve submetida aos interesses ideológicos e políticos 
da classe dominante e, dessa forma, a escola, como projeto da sociedade urbano-industrial, assegu-
rava a perpetuação das relações de poder historicamente constituídas. Um breve percurso histórico 
da construção deste conceito revela essa dimensão (Apple, 1982). 

O termo currículo ocupa um papel central no processo educativo desde o final da década de 
1910 e início da década de 1920, nos Estados Unidos. Neste período, ele passa a ser utilizado com 
o sentido de organização da prática educativa e, por isso, fortemente centrado nos princípios da 
administração científica, de Taylor, na associação da escola com o processo produtivo industrial, 
crescente naquela época.

Dado o forte desenvolvimento industrial e o intenso processo de migração para as grandes cida-
des da costa leste dos Estados Unidos, a escola passa a ter um problema: lidar com os diferentes su-
jeitos e com as diferenças culturais – nacionais, regionais e estrangeiras – que chegavam à escola. A 
escola, em seus processos de massificação, seria incumbida de promover a homogeneização dessas 
diferenças, na horizontalização dessas subjetividades, na remoção das particularidades. Dessa forma, 
os saberes das crianças e dos adolescentes não tinham lugar na escola. Pelo contrário, as crianças e 
adolescentes eram vistos como matéria-bruta, como matéria-prima a ser trabalhada, na e pela esco-
la, tal como se processa na fábrica a produção de bens de consumo.

Houve um impulso, por parte de pessoas ligadas, sobretudo, à administração da educação, para 
racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e testagem de currículos. As ideias desse 

grupo encontram sua máxima expressão na obra de Bobbitt, The curriculum (1918), encontrando 
a sua consolidação definitiva no trabalho de Ralph Tyler, publicado em 1949 (Princípios Básicos de 
Currículo e Ensino). Bobbitt e Tyler concebem o currículo como um processo de racionalização dos 
resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos. No discurso curricular 
de Bobbitt, pois, o currículo é supostamente a especificação precisa de objetivos, procedimentos e 
métodos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados. Nesse contexto, 
surge a Taxionomia dos Objetivos Educacionais – série de três livros escrita por um grupo de espe-
cialistas coordenado por Benjamin Bloom, publicada no início dos anos 1950, nos Estados Unidos, e 
amplamente utilizada por professores brasileiros dos anos 1970 até os dias atuais. 

A escola, por meio do currículo e dos programas das áreas do conhecimento, seria, então, por um 
lado, a concretização das forças atuantes na sociedade para manter as condições hegemônicas das 
classes dominantes e, por outro, a manutenção do imobilismo social das classes dominadas. 

Nesta perspectiva tradicional (no sentido de reforçar e manter determinadas tradições como a 
do continuísmo das desigualdades sociais, da segregação social, da exclusão da participação do 
uso dos equipamentos democráticos, como o direito social, por exemplo), os conceitos que dão 
visibilidade a esse contexto ideológico são: ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, 
organização, planejamento, eficiência e objetivos. 

A principal – ou talvez única – preocupação da escola naquele momento por meio do currículo 
era responder ao O que ensinar? e sua variante mais próxima Como ensinar? 

Este modelo tradicional restringia-se à atividade técnica do currículo, ou seja, aos aspectos pro-
cedimentais destituídos da reflexividade. 

O currículo é, então, sempre o resultado de uma seleção baseada em critérios contextualizados 
social e historicamente e o dispositivo construído para produzir identidades, para produzir os modos 
de ser sujeito, as posições dos sujeitos na sociedade.

Dito dessa forma, deduz-se que o conhecimento tido como o mais importante e, portanto, sub-
metido ao processo de escolarização, era aquele proveniente das classes dominantes, que formata-
vam os indivíduos de que essas mesmas classes necessitavam. O modo de agir da escola, pautado 
na obediência e na fragmentação do tempo didático (os horários certos para cada coisa, para cada 
ação), obedecia a essa lógica. 

As crianças provenientes das classes operárias, por exemplo, ao entrarem na escola e serem 
submetidas à cultura que não expressava o seu cotidiano, eram, praticamente, fadadas ao fracasso 
escolar, como apontam pesquisas de Bernstein, nos anos 1960/70. Isso não significa dizer que tais 
crianças não devessem ter acesso a uma cultura diferente da sua. Sabemos que é importante a 
ampliação da cultura, o contato com diferentes modos de significação e representação, desde que 
houvesse (e haja) o diálogo entre eles, num jogo que supere a oposição, os binarismos do “isso 
ou aquilo”, do certo ou errado, do verdadeiro ou falso, num movimento positivo do “isso e aquilo 
e mais aquilo”.

A escola reproduzia a passos largos e em profundidade os ideais e interesses da sociedade 
capitalista – urbana e industrial (MOREIRA & SILVA, 2002; SILVA, 2003a): produzir corpos dóceis e 
obedientes, cumpridores de ordens e horários, sujeitos minimamente leitores para decodificarem 
instruções, regras e códigos.

As décadas seguintes, marcadas pelo período entreguerras e pela Guerra Fria, serviram para 
reforçar essa dimensão ideológica do currículo. Neste período, a ênfase nas ciências e na matemá-
tica, por exemplo, expressa essa distância entre o saber escolar erudito e o saber desclassificado do 
“além-muros” escolar.
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 Os anos 1960 apontam para uma mudança. Movimentos sociais agitam a história e geo-
grafia dessa época e, dentre eles, destacam-se: os movimentos de resistência à dominação cultural 
e econômica e as lutas pela independência das colônias europeias (constituídas pelo neocolonia-
lismo) na África e na Ásia; os protestos estudantis na França e em vários outros países; a luta pelos 
direitos civis nos Estados Unidos (negros, mulheres e gays); os protestos contra a Guerra do Vietnã; o 
movimento feminista; o movimento da contracultura; a liberação sexual; as lutas contra as ditaduras 
no Brasil e em outros países da América Latina.

Esse período é entendido como um divisor de águas nas reflexões acerca do currículo pelas 
próprias características de tal contexto histórico, marcado, sobretudo, pela construção de uma nova 
consciência social e política. No cenário educacional, tal situação não seria diferente. Um novo modo 
de conceber e pensar a educação e a escola começa a despontar. Agora não mais pautado no sen-
tido de reforçar os interesses da classe dominante, mas de criticá-los. Surgem trabalhos expressivos 
que colocam em discussão o pensamento e a estrutura educacional tradicionais. 

Nos Estados Unidos, encontramos o “movimento da reconceptualização” e, na Inglaterra, a “nova 
sociologia da educação”, representada, sobretudo, por Michael Young. Outros nomes são expressi-
vos nesse movimento e, entre eles, destacam-se Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido, 1970), Micha-
el Apple (Ideologia e Currículo, 1979), Althusser (A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado, 
1970), Bourdieu e Passeron (A Reprodução, 1970), Baudelot e Establet (LÁécole Capitaliste en France, 
1971). Todos representam a renovação da teoria educacional e da própria teoria do currículo. 

Dá-se, então, a edificação das Teorias Críticas do Currículo que, por seu turno, vão discursar sobre 
a natureza ideológica do currículo, o que significa dizer que o conjunto de saberes e conhecimentos 
escolares encontra-se profundamente marcado pela ideologia capitalista e, sendo assim, o currículo 
(não só o explícito e revelado pelos conhecimentos e disciplinas escolares; como também o implíci-
to, tácito, oculto) constitui um importante mecanismo para reproduzir os ideais do capitalismo (da 
sociedade capitalista) e, assim, perpetuá-los. 

É com a emersão das teorias críticas que conceitos como ideologia, reprodução cultural e social, 
poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e liber-
tação, currículo oculto e resistência passam a fazer parte do repertório de pesquisadores em várias 
partes do mundo, inclusive no Brasil. 

O foco das reflexões acerca dos conhecimentos constitutivos do currículo pelas teorias críticas 
está no Por que ensinar isso ou aquilo? e não apenas no O que ensinar?.  Dessa forma, as teorias 
críticas permitem que sejam compreendidos os efeitos do currículo na sociedade, isto porque tais 
teorias desconfiam o todo do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças so-
ciais. Essas concepções se constituiriam na base da teoria educacional crítica que iria, por sua vez, se 
desenvolver nos anos seguintes, ou seja, o desenvolvimento das Teorias Pós-Críticas. 

Identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber-poder, representa-
ção, cultura, gênero, etnia, sexualidade e multiculturalismo são alguns conceitos presentes nestas 
teorias. Assim, o currículo, embasado nestas concepções, é uma possibilidade de trazer para a escola 
reflexões acerca de problemas contemporâneos e, sobretudo, ao plano da vida e do cotidiano. Por-
tanto, diferença e identidade, as relações de gênero e a pedagogia feminista, o currículo posto como 
narrativa étnica e racial, os estudos culturais e as articulações com o currículo, a pedagogia como 
cultura são produtos dessas discussões referentes às teorias pós-críticas.

Currículo: significado e sentido 

A palavra currículo nos dicionários, salvo algumas pequenas modificações e variações, significa o ato 
de correr, corrida, curso; pequeno atalho, desvio em um caminho; programação total ou parcial de um 
curso ou de matéria a ser examinada; corrida; carreira; lugar onde se corre; documento em que se reú-
nem dados relativos às características pessoais, formação, experiência profissional e/ou trabalhos reali-
zados por um candidato a um emprego, atividade de autônomo, cargo específico (...) (HOUAISS, 2001). 

No entanto, uma reflexão mais profunda do termo aponta-nos para outras concepções mais 
complexas e, nesta perspectiva, o currículo ganha sentidos sociais e culturais flutuantes, conforme 
orientações políticas e ideológicas e até mesmo históricas. 

Assim, currículo é a estrada sobre a qual deslizam correntes ideológicas que se direcionam, ora 
para a estabilidade e controle das forças sociais que regem o cotidiano da sociedade capitalista, ora 
para a mudança contínua representada pelas tensões estabelecidas pela luta de classes. 

O currículo não é constituído por conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considera-
dos “socialmente válidos”. É o campo da ordem e da contra-ordem, das afirmações e das negações. 
Nesta dimensão mais ampla, para Silva (2003b), o currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 
relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, 
curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento.  
O currículo é documento de identidade.

Na escola, o currículo tem efeitos profundos na sala de aula, uma vez que reorganiza e reestrutura 
os sujeitos sociais, os papéis, as identidades e a própria relação pedagógica, determina o que passa 
por conhecimento válido e por formas válidas de verificar sua aquisição, padronizando os sujeitos e 
as relações, normatizando-as. “O currículo estabelece diferenças, constrói hierarquias, produz identi-
dades” (SILVA, 2003a).

O Currículo é, então, campo de negociação e de diálogo, campo de lutas culturais, de condensa-
ção de forças, de política identitária. 

Vendo dessa forma, e a partir de todas as interfaces delineadas até aqui, podemos considerar que 
o currículo não se realiza apenas na escola, apenas nos contextos da educação formal. Há currículo 
na mídia, na publicidade, na televisão, no cinema, na moda porque há ensino e aprendizagem de 
certas mensagens nestas “máquinas”: aprendemos, todos nós, adultos, adolescentes e crianças, os 
modos de ser sujeito, as formas como nos comportar, o que dizer, o que pensar sobre o mundo e so-
bre nós mesmos, as posições que ocuparemos nos contextos em que nos situamos por meio desses 
dispositivos criados e mantidos pelo capitalismo, pelo ocidente. 

Essas práticas devem ser debatidas na escola para que possamos, cada vez mais, construir rotas 
pelas quais fugimos desse controle. A escola deve exercer esse papel ao possibilitar que os alunos 
expressem seu modo de ser e estar no mundo, se interpelem sobre o que são e o que estão fazendo 
com o que fizeram deles.
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De volta ao ponto de partida: o Estatuto da Criança 
e do Adolescente como objeto das práticas escolares

Uma vez delineado um sentido para o currículo, voltamos à discussão inicial em que tornamos 
viável a inserção do Estatuto da Criança e do Adolescente como objeto das práticas escolares. 

A concepção que nos norteia aqui é o entendimento do currículo como elemento que constitui 
a identidade do sujeito na escola a partir dos conhecimentos e saberes construídos e socialmente 
validados, como um campo de luta e reconhecimento e legitimação dos direitos, bem como posi-
cionamento ideológico e possibilidade de mudança social.

Os processos educativos formais, representados pela escola, têm se omitido do seu papel de 
considerar como conhecimento escolar o direito da criança e do adolescente, entendido como ele-
mento da cultura infantojuvenil. Essa omissão, essa ausência, tem efeitos perigosos, pois, com isso, 
a escola passa a formar pessoas desconhecedoras dos seus direitos, imobilizadas na luta por um 
futuro melhor, alienadas, conformadas.

O discurso escolar e os documentos oficiais da política curricular brasileira, representados pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, apontam para a necessidade premente de educar a criança e o 
adolescente para a autonomia, conforme indicação do documento da UNESCO, Um Tesouro a Des-
cobrir, que acentua o “aprender a aprender” como um dos pilares da educação. Educar para a auto-
nomia deve implicar, portanto, no educar para o ‘governo do eu’, para que crianças e jovens possam 
falar sobre si, possam manter abertas perguntas como “O que estamos fazendo de nós mesmos?” e 
“O que estamos fazendo com aquilo que fizeram de nós?”. Deve-se educar para a coletividade. As 
identidades individuais se assentam sobre as bases e os princípios da coletividade e essas identida-
des apresentam um conflito numa outra instância dialética: a identidade pública da esfera da cida-
dania se confunde com a identidade privada da esfera do consumo, como vimos atualmente, numa 
sociedade de consumo como a nossa (SILVA, 2003a). 

A criança e o adolescente como sujeitos sociais e de direito são, dessa forma, cidadãos reconhe-
cidos socialmente pelo corpo de lei que trata desses indivíduos e a legitimação dessa condição 
se realiza, portanto, no reconhecimento desses direitos no cotidiano. Para crianças e adolescentes 
essa questão é, portanto, objeto de conhecimento e a escola é, dessa maneira, uma das institui-
ções sociais responsáveis pela garantia de tal aprendizagem. A aprendizagem, tal como a escola a 
compreende, é um percurso orientado, alicerçado em intencionalidades e critérios definidos, por 
meio do qual se devem produzir dinâmicas próprias que auxiliem o aluno a conferir significado aos 
acontecimentos, experiências e fenômenos com que cotidianamente se depara e assumir-se como 
principal protagonista na (re)construção dos saberes (PACHECO & MORGADO, 2002). 

Assim, a aprendizagem constitui-se como elemento socializador e integrador das crianças e ado-
lescentes na sociedade por meio da razão. Contudo, é importante que não seja nem um privilégio 
nem uma hegemonia da razão. Disso decorre pensarmos que há outras expressões da aprendiza-
gem e do pensamento, como a sensação e a percepção, dimensões mais culturais, por exemplo. 
Com isso, estendemos a aprendizagem escolar dos aspectos essencialmente cognitivos, científicos 
e técnicos para saberes culturais, estéticos e políticos.

Trata-se, então, de uma situação de revitalização do conhecimento escolar, de desconstrução e re-
construção do entendimento que temos de conhecimento escolar e sua operacionalização e realização. 
E esse conhecimento escolar revitalizado de sentido, a partir do reconhecimento de sua amplitude e di-
versidade, verdadeiramente se compromete com a formação da pessoa humana como sujeito inserido 
na realidade para torná-la melhor de ser vivida por esta geração e pelas outras tantas que estão por vir. 

Somos conscientes que este trabalho se faz no plano das utopias, porém, não nos esqueçamos 
de que nosso desafio maior é imprimir à realidade imediata, vivida, sentida e percebida as marcas 
do ideal, do desejado e desejável, para que esses desejos não sejam capturados, nem controlados, 
nem silenciados.

A partir dessa concepção estendida de conhecimento e de currículo, a própria sala de aula é re-
-significada, tornando-se um espaço em que a construção do conhecimento forme o homem e o 
cidadão do seu tempo, colaborando, assim, para que cada um construa seu modo de ver e estar no 
mundo, busque o bem, entendido tanto como aquisição do conhecimento (que a escola tem por 
dever oferecer) quanto invenção e busca da felicidade pessoal. Desta forma, está sempre vinculada 
ao seu tempo, ao seu espaço social em que professores e alunos estão inseridos.

A sala de aula educa quando também tem algo a dizer do cotidiano vivido pelos alunos. Assim, 
configurada e contextualizada, realizará a festa do saber, pois será sempre lúdica em toda a serieda-
de, em toda a competência. É transformar este espaço em algo no qual a vida pulsa livre, prazerosa, 
e a construção do conhecimento seja significativa num cenário didático coerente, consistente, 
ético, aberto e libertador. 

Portanto, a sala de aula precisa ser o lugar do exercício da pluralidade de expressões do pen-
samento e do conhecimento, pois é por meio dela que o indivíduo se insere nesta sociedade, 
não como princípio abstrato, mas como tarefa do homem. Educará quando, pelo trabalho do 
pensamento e do conhecimento, alimentar-se da esperança na transformação de cada um. É o 
lugar, por excelência, em que a amizade pelo saber deve ser praticada e cultivada, para tornar-se 
educativa quando esse espaço afetivo é vivido, experimentado, saboreado. Não como o lugar 
onde viceja o dogmatismo, mas onde o próprio professor instiga e mantém aberto às perguntas. É 
o lugar do estudo, um espaço livre, liberado. Fora da extensão dos lugares concretos e dos territó-
rios marcados. Espaço aberto, indeterminado. Por isso o estudante vaga, divaga “[...] Extravagante, 
o estudante dá voltas e mais voltas, se move lentamente, se permite rodeios, se oferece paradas, 
se detém” (LARROSA, 2003, p. 19). 

É necessária, nestes tempos, outra forma de conhecer e de conhecimento, um conhecimento 
compreensivo e íntimo que não nos separe e, antes, nos una pessoalmente ao que estudamos. As-
sim, a criança e o adolescente passam a constituir-se em “sujeitos-objetos” estendidos do seu próprio 
conhecimento, do autoconhecimento e, por assim dizer, da sua própria história. Conhecer, vivenciar 
e experimentar o Estatuto da Criança e do Adolescente é, para eles, a possibilidade de imprimir suas 
marcas no seu tempo e no espaço, e esse conhecimento traduz-se num saber prático, pessoal; en-
sina a viver e marca um encontro com dias em que as infâncias e juventudes possam ser mais belas 
e dignas de serem vividas.
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RESUMO
O artigo pretende olhar para as infâncias enquanto construção social e suscitar novos olhares para 
esse momento da constituição dos sujeitos, da concepção de criança como sujeito de direitos e da 
existência de diferentes infâncias, produzidas em diferentes momentos históricos e contextos espe-
cíficos. Tal reflexão passa pelo cenário das políticas sociais implementadas no Brasil após a década de 
90 do século XX, com foco específico no direito da criança a processos educativos emancipatórios 
na educação infantil. Pretende-se, assim, contribuir no debate acerca da busca de superação da ideia 
de criança construída historicamente, de um ser sem voz e vez, assim como da negação e invisibili-
dade das infâncias no sentido de avançar na promoção e defesa de direitos das crianças.

PALAVRAS-ChAVE
Infâncias. Crianças. Direitos. Educação Infantil. Políticas Sociais. 

INTRODUÇãO
Diante de um cenário construído historicamente no que se refere às concepções de infância(s) 

e criança(s), promover o resgate dessa reflexão é essencial para atores envolvidos nos processos 
socioeducativos que envolvem as crianças. A ação socioeducativa desenvolvida cotidianamente nas 
instituições que atuam diretamente com a(s) infância(s), ao desconsiderar as crianças como sujeitos 
de direitos, pode entendê-las como seres frágeis, passivos, vazios, sem voz e vez.  Se por um lado 
temos a garantia legal e teórica da Doutrina da Proteção Integral, por outro ainda se visualizam po-
líticas sociais e educacionais compensatórias e focais que pouco contribuem na promoção e defesa 
de direitos, bem como num processo socioeducativo emancipatório. Recentes pesquisas na área 
da Educação das Infâncias revelam práticas descontextualizadas e que não consideram a escuta 
das crianças na definição das ações a serem desenvolvidas para e com elas, mesmo que o direito à 
participação e à liberdade de expressão esteja garantido legalmente. Tal cenário é reflexo do lugar 
onde as infâncias e as crianças foram colocadas, por serem mal compreendidas, dependendo do 
momento histórico sob os olhares de áreas distintas: ora na Saúde, ora na Assistência, ora sob a lógi-
ca caritativa e, mais recentemente, na Educação.
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Infâncias e infantis

Entender a infância como categoria social e a criança como ator e sujeito social portador 
de direitos, é um movimento que se dará na medida em que se promova o resgate de como a 
construção desses sujeitos se deu e a influência dessa construção no olhar dos envolvidos com 
a Educação das Infâncias. Desse modo, entender a participação como direito e ouvir as vozes das 
crianças considerando-as nas tomadas de decisão do cotidiano das instituições que atuam com 
elas, bem como, na elaboração de políticas públicas e propostas pedagógicas, precisam deixar 
de ser apenas desejo e transformar-se em princípio e prática. 

Há pouco tempo o olhar para as infâncias tem sido objeto de atenção e estudo. Não que 
essa categoria não existisse, muito pelo contrário, as infâncias e os infantis16 sempre existiram, 
sempre estiveram ali, com suas subjetividades e identidades, nas diferentes épocas e contextos. 
Alguns atendidos em espaços institucionalizados além do espaço familiar, mais pelo 
lugar social que ocupavam do que pelo fato de existirem como crianças; outros es-
quecidos, corrompidos, violentados, segregados a um lugar qualquer, menos naquele 
em que deveriam ser considerados sujeitos. Portanto, esse cenário não poderá ser 
desconsiderado, uma vez que o mesmo determinou as práticas desenvolvidas com 
as crianças até os dias atuais.  

Ao longo da História, a educação das crianças pequenas esteve pautada nas concepções de 
infância e criança oriundas de um ideário gestado por um dado projeto de homem e de sociedade. 
Nos diferentes contextos históricos foram produzidas diferentes infâncias, mas quase que na tota-
lidade esta produção esteve na mão dos adultos que definiam, a partir do seu modo de conceber 
o mundo, qual o papel dos infantis como co-habitantes deste mundo. Crianças pequenas, em geral, 
mesmo que pertencessem a “outras infâncias” que não àquela da nobreza ou de classes sociais mais 
privilegiadas, eram sempre vistas como alguém que ainda não era alguém, que precisaria ser educada, 
instruída, domada, treinada para seguir aquilo que os adultos esperavam dela. Assim, pensaram pro-
postas de atendimento a esses seres considerados, historicamente, sem voz.  De seres servis que pre-
cisavam ser obedientes ao seu pai ou senhor, assim como escravos, desprotegidos que deveriam ser 
mimados, até seres perigosos que representavam o fruto do pecado original, as crianças pequenas 
sobreviveram aos tempos, muitas vezes sendo vítimas de crueldades como as que aconteciam nas 
embarcações portuguesas do século XVII17. 
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Infâncias e Educação
A compreensão de como se constituíram as concepções de diferentes infâncias que determina-

ram as formas com que esses sujeitos foram tratados e atendidos ao longo da História poderá trazer 
algumas pistas acerca do constante desafio de se considerar os direitos de tais sujeitos. No contexto 
educacional, especificamente no cenário da educação infantil, há que se considerar que o currículo, 
entendido como um percurso produzido por pensadores da área, nas mais diferentes instâncias, e 
como um dispositivo intencional para a produção de determinados sujeitos, sempre esteve impreg-
nado das funções que este (agora) segmento da educação básica deveria cumprir. Assim, as políticas 
que indicavam (e indicam) o caminho a ser percorrido com as crianças pequenas nunca foram neu-
tras, mas sempre estiveram relacionadas a um ideário social, a relações de poder adultocêntricas que 
desconsideravam a existência das infâncias e, portanto, negavam os direitos das crianças.

Ao longo deste processo a função da educação infantil, enquanto necessidade social para atender 
a uma demanda da liberação da mão-de-obra feminina, e não como conquista de movimentos espe-
cíficos, passou de assistencialista a compensatória, preparatória e, por fim, pedagógica. Ficando sob a 
responsabilidade de diferentes órgãos, as políticas e diretrizes curriculares da educação infantil indica-
vam às entidades responsáveis pelo atendimento às crianças pequenas os parâmetros para a organização 
do trabalho a ser desenvolvido, inicialmente com cunho assistencial, entendendo esse atendimento na 
perspectiva do cuidar e atender às necessidades específicas de um dado momento da infância e que 
substituísse a maternagem. Quanto mais vulnerável a criança, do ponto de vista social e pessoal, mais pre-
cárias eram as formas de atendimento em creches, que se assemelhavam a depósitos. As crianças eram 
cuidadas por adultos, em geral mulheres, despreparadas e reprodutoras de fazeres baseados nos saberes 
da experiência. A função compensatória é concomitante ao papel caritativo desse atendimento, pois ca-
rências deveriam ser supridas nestes espaços, que deveriam proporcionar cuidados próprios da área da 
puericultura. As definições legais que balizavam essas concepções demonstraram-se frágeis do ponto 
de vista de se considerar a criança como um sujeito de direitos. 

A partir da década de 60, especificamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n.º 4.024/61, visuali-
za-se tímida referência à educação das crianças pequenas, quando se aponta que a educação seria direito 
de todos e dada no lar e na escola. A pré-escola, com função preparatória e pautada nos fazeres da escola 
primária, ainda era privilégio de camadas mais abastadas da sociedade. Entidades religiosas cumpriam 
com o papel que seria do Estado de oferecer atendimento às crianças oriundas das camadas populares, 
mesmo que com uma função assistencialista, caritativa e compensatória. Nesse cenário, o debate quanto 
à necessidade de garantir às crianças pequenas o direito à educação, preconizado pela Declaração Univer-
sal dos Direitos da Criança de 1959, embora ainda bastante restrito a algumas instâncias, sobretudo articu-
ladas a movimentos de trabalhadores e trabalhadoras, começa a suscitar o desejo de buscar esta garantia. 
Já a LDB 5.692/71, especificamente no art. 61, indica que os sistemas de ensino deveriam estimular as 
empresas que tinham em seus serviços mães de menores de sete anos, a organizar e manter, diretamente 
ou em cooperação, inclusive com o Poder Público, educação que precedesse o ensino de 1º grau. 

No contexto político voltado à modernização do país, os empresários articulam-se ao Estado 
no atendimento à demanda educacional nos diferentes níveis, com foco específico na formação 
para o trabalho. O olhar para a criança pequena ganha outro contorno: o futuro trabalhador com 
competências a serem desenvolvidas as longo do processo educacional. No entanto, a realidade do 
atendimento, ainda atrelado às Políticas de Assistência, está distante de se garantir o direito a uma 
educação da infância com qualidade, entendendo os infantis como sujeitos de direitos, pertencen-
tes a uma cultura, com direito a participar, conviver, brincar, se expressar em diferentes linguagens 
e em condição peculiar de desenvolvimento. Na década de 1980, o debate acerca da função da 
educação infantil ganha, com mais contundência, o espaço da academia. 

  16  Termo “capturado” e apropriado pelo Grupo de Estudos da Educação Infantil (GEEI), da 
Instituição Marista, ao utilizar como referência para estudos as produções da Professora Doutora 
Sandra Mara Corazza, do Departamento de Ensino e Currículo e do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

 17  Com destaque às pesquisas de Mary Del Priore. Ver referência bibliográfica.
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É neste cenário rico de um desejo de conquista de direitos dos diferentes atores sociais que o 
foco de atenção para as infâncias se amplia, sobretudo, na superação das concepções assistencialis-
tas, compensatórias e preparatórias, avançando na efetivação do papel pedagógico da educação in-
fantil. Com a Constituição Brasileira de 1988, considera-se o direito à criança pequena, de zero a seis 
anos, ao atendimento em creches e pré-escolas. E é a partir desta garantia que a sociedade brasileira 
avança na efetivação de conquistas legais até então negadas aos cidadãos mediante as condições 
sociais, econômicas e políticas do estado brasileiro. Inaugura-se aí, uma nova perspectiva de cidada-
nia, com acesso a direitos básicos e por tanto tempo negados a maioria da população – educação, 
saúde, assistência, moradia – mesmo que estes por vezes estejam à mercê daqueles que detêm o 
poder econômico e político, e não se garanta acesso a todos, até os dias de hoje. 

A partir da Constituição de 1988, movimentos sociais se fortalecem e lutam pela definição de 
marcos legais para a garantia de direitos em diferentes segmentos, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n.º 8.969/90, a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei n.º 8.742/93 e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394/96 – concomitantemente e posterior à ratificação da 
Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.  São redefinidas, assim, as 
políticas sociais direcionadas às infâncias no Brasil na década de 1990, trazendo para o centro das 
discussões o papel do Estado e da família na educação das crianças pequenas, na perspectiva da 
proteção e da constituição de políticas e propostas curriculares embasadas em referenciais que não 
as considerem mais como seres a serem somente vigiados e cuidados. 

O ECA assegura a garantia da prioridade de crianças e adolescentes para a efetivação dos direitos 
fundamentais que compreende: primazia em receber proteção e socorro, precedência de atendi-
mento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e execução de 
políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e adolescência (art. 4º, parágrafo único). A LDB 9.394/96, insere a educação infan-
til na educação básica, direciona os órgãos competentes para a redefinição destas propostas e para 
o estabelecimento de referenciais e diretrizes que promovam nos sistemas e redes de ensino a reto-
mada e o aprofundamento da discussão acerca da função pedagógica deste segmento. Amplia-se 
o movimento de ressignificar a educação das infâncias, mesmo que, em princípio, sob prerrogativa 
legal e com todas as limitações, lacunas e questionamentos que os parâmetros legais nos suscitam. 

O lugar das crianças pequenas já não é mais o mesmo. Da Assistência, as entidades que fazem esse 
atendimento migraram para a Educação, mesmo que por força do financiamento direcionado à educa-
ção básica. As diretrizes elaboradas por representantes destes órgãos que definem as políticas curricu-
lares e educacionais, já nos apontam outros caminhos. Muitos deles necessitam ser problematizados, 
investigados e redefinidos à luz de estudos e pesquisas atuais, mas certamente já são caminhos dife-
rentes daqueles traçados ao longo da história do atendimento às infâncias no nosso país e dos direitos 
da criança. Ainda temos muito que avançar, no entanto já visualizamos caminhos para a produção de 
outra educação para as infâncias, uma educação que considere os infantis como sujeitos de direitos, 
atores sociais, com potencial, competentes, fortes e co-construtores de conhecimento e cultura.

Produzir saberes e concretizar fazeres junto às crianças pequenas, considerando-as a partir da 
concepção acima descrita e de que muitas delas vivem a maior parte de sua infância nas instituições 
de educação infantil, é o desafio que se coloca a todas as instituições que as atendem. As crianças 
estão lá, todos os dias, com suas vozes, seus desejos, curiosidades, inquietações, culturas, lingua-
gens, sorrisos, choros... O compromisso que temos enquanto profissionais que pensam e fazem a 
educação infantil é o de promover a dignidade e os direitos desses sujeitos e de suas famílias: direito 
ao acesso e permanência a espaços educativos e o direito a uma educação infantil que de fato as 
considerem enquanto sujeitos e atores sociais. 
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RESUMO
Desde a sua promulgação, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) tem sido considerado um avanço na defesa dos direitos humanos dos 
meninos e meninas brasileiros, servindo também de inspiração para reformas 
em outros países. No Brasil, o ECA tornou-se expressão da ruptura com antigas 
teorias políticas elitizadas, que não reconheciam todos os cidadãos como sujei-
tos de direitos. Até então crianças e adolescentes não eram sequer reconheci-
dos como cidadãos plenos, inclusive no momento da formulação de políticas 
públicas. Este artigo apresenta reflexões acerca do descompasso entre o discur-
so e a efetivação das medidas do ECA e aponta caminhos para fortalecê-lo, em 
defesa da situação da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.
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INTRODUÇãO
Desde a origem do ECA ocorrem conflitos sobre seu entendimento, advin-

dos principalmente da resistência daqueles que desconhecem ou fazem uma 
leitura descontextualizada das discussões sobre os direitos humanos. Para maior 
entendimento e apropriação da Lei que completou vinte anos em 2010 e que 
ainda está por ser implementada na integralidade, é fundamental retomar o de-
senvolvimento das concepções de infância e adolescência ao longo da história 
e as lutas pela dignidade desses sujeitos até a promulgação do Estatuto.
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Cultura: construção de identidades 

As sociedades modernas estão em mudança constante, rápida e permanente, distinguindo-se das 
sociedades tradicionais que mantiveram por muitos séculos uma organização comum. Castells (2002) 
aponta para uma nova tendência da globalização das identidades, produzindo nova forma de socie-
dade, a sociedade em rede. Nela devemos considerar os movimentos reativos em defesa das catego-
rias fundamentais que preservaram a existência humana milenar (religiosidade, etnia, família, região).

Para Stuart Hall (2004, p. 8), “as identidades modernas estão sendo descentradas”, isto é, desloca-
das ou segmentadas a partir de uma mudança estrutural desde o final do século XX, fragmentan-
do as paisagens culturais (classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade...). A globalização 
constitui-se em duplos movimentos: trocas que possibilitam a comunicação, a informatização, a 
melhoria da capacidade produtiva, as sínteses culturais, produzem inversamente a privação dos di-
reitos políticos à grande parcela da sociedade, desestabilizando os mecanismos de controle social, a 
organização e a representação política.

Tanto a construção da identidade quanto a organização dos movimentos sociais estiveram sem-
pre permeadas pela organização da família – organização socializadora e transmissora de bens cul-
turais – que até o último século teve como modelo a distribuição patriarcal do poder, ainda visível 
nas sociedades contemporâneas. Nas três últimas décadas do século XX, três movimentos alteram 
a legitimidade da dominação do homem como provedor da família e, portanto, do patriarcalismo: 
“crescimento de uma economia informacional global, mudanças tecnológicas no processo de re-
produção da espécie e impulso poderoso promovido pelas lutas da mulher e por um movimento 
feminista multifacetado” (CASTELLS, 2002, p. 170). Na sociedade capitalista moderna, a valoração 
do sujeito não está necessariamente centrada em diferenças de gênero, mas na capacidade do in-
divíduo dentro de um papel social produtivo. Por isso, a reflexão sobre o mundo contemporâneo e 
suas relações de poder podem nos auxiliar na prática educativa e no entendimento de que toda a 
caminhada da humanidade se faz por essas inter-relações de poderes, saberes, governos e capital.

Tais mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas, tão evidentes na contemporaneidade, 
produzem efeitos diversos que afetam diretamente as crianças e os adolescentes dentro de suas ca-
sas, na escola etc. Tornam-se vítimas de um relativismo ético que desorienta, despersonifica, subme-
te identidades culturais. Ao mesmo tempo, as crianças e os adolescentes podem estar implicados 
no domínio de novas tecnologias, que facilitam a comunicação, o aprendizado, a articulação. Muitos 
são os contrapontos, no entanto há a certeza de que estar excluído da educação e das benesses da 
globalização constitui hoje o maior desafio a ser superado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, já identificado historicamente, é um instrumento jurídi-
co que aponta para o entendimento de que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos. 
Isso exige encaminhamentos para garantir-lhes liberdade, desenvolvimento, apropriação dos sabe-
res e poderes contemporâneos. A instabilidade provocada pela atual situação mundial não pode 
representar a perda da utopia.

Contexto histórico 

Ao longo da história ocidental podemos observar diversos movimentos epistêmicos e momen-
tos significativos em relação ao ordenamento das práticas sociais, econômicas, culturais e educa-
cionais voltadas à infância. Certamente são muitos os cenários que influenciaram no entendimento 
do universo infantojuvenil sobre os quais poderíamos nos debruçar. Entre continuidades, rupturas e 
avanços, ensejamos sublinhar apenas algumas condições que influenciaram na mudança paradig-
mática no que diz respeito às políticas de tutela e defesa desses sujeitos.

Até o século XVI, o entendimento sobre a infância e adolescência esteve diretamente ligado 
à ideia de que, nessa fase da vida, seriam eles indivíduos totalmente dependentes e submissos. 
Crianças eram consideradas seres incompletos, frágeis, homens em escala menor. 

A educação sistemática era privilégio de uma minoria, oriunda necessariamente das classes abas-
tadas. Exceção a essa regra era a educação oferecida àqueles que ingressavam nos seminários e 
mosteiros religiosos. Do lado da população em geral, a educação caracterizava-se pela instrução 
informal, desenvolvida na naturalidade do convívio social e com a família, ou de maneira técnica no 
trabalho de aprendiz. 

Na ausência da família, a responsabilidade sobre as crianças era assumida por instituições suple-
mentares de assistência. 

Em 1890, o Código Penal estabeleceu como inimputável criança até 9 anos de idade, e inimputá-
vel com discernimento crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de idade. Uma década mais tarde 
foi formulada a proposta de um Instituto Educacional. Em 1921, surgiu a organização de um serviço 
de assistência e proteção à infância, assumida pelo Estado por meio de políticas sociais.

A primeira Declaração Universal dos Direitos da Criança (Genebra, 1923) só foi reconhecida 
em nosso país em 1927. Neste ano também foi aprovado o Código de Menores caracterizan-
do menor, especificamente, como a criança e o adolescente da classe popular, confundindo 
o abandono com atitudes que dele podem derivar (MORELLI, 1996, p. 90-5). Este código trata 
da Doutrina da Situação Irregular, tendo como concepção a tutela e a coerção compreendidas 
como reeducação.

Mesmo com a reformulação do Código de Menores, em 1979, as crianças e os adolescentes 
continuaram a ser tratados como marginais. Concomitantemente a essas mudanças políticas, en-
contramos diversas ações que já demonstram a ineficiência dessa organização e a discussão sobre 
a mudança de perspectiva, considerando criança e adolescente sujeitos de direitos, como a Decla-
ração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, a CPI do Menor Abandonado, em 1975, e o Ano 
Internacional da Criança, em 1979. Com o fim da ditadura militar e a redemocratização do país, as 
discussões sobre a proteção e assistência à infância e à adolescência retornam ao universo político e 
a sociedade civil se mobiliza exigindo a revisão do Código.

A Constituição de 1988, em seu artigo 227, negou a relação pobreza-delinquência. Com 
a participação de diversas organizações sociais iniciou-se a reflexão que resultou na promul-
gação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que alterou o paradigma das 
necessidades – Doutrina da Situação Irregular – para o paradigma dos direitos – Doutrina da 
Proteção Integral – ao garantir políticas sociais básicas a toda criança e adolescente. A univer-
salização dos direitos para o exercício da cidadania está garantida em lei e a sociedade é con-
vocada a participar.  
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Infância e da Juventude, polícias e a sociedade civil organizada 
passaram a dirigir a atenção, dentro de suas responsabilidades 
específicas, ao que estabelece o Sistema de Garantias, previsto 
no Estatuto, que determina medidas de proteção e medidas so-
cioeducativas.

As medidas de proteção para crianças e adolescentes 
são previstas para o atendimento daqueles em situação de 
risco pessoal e social.

As medidas socioeducativas, sanções para adolescentes em 
conflito com a lei, responsabiliza pelos atos infracionais come-
tidos, observando processo legal, reinserção social, atividade 
laborativa, educação e cultura. Ao adolescente autor de ato 
infracional estão definidas as medidas socioeducativas que po-
dem ser atribuídas pelo juiz: advertência, reparação de danos, 
prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, regime 
de semiliberdade, internação.

A proposta de redução da maioridade penal para 16 anos de 
idade21 faz com que adolescentes desta faixa etária que come-
tam atos infracionais não sejam responsabilizados de acordo 
com as medidas determinadas pelo ECA. Ou seja, a partir dos 
16 anos, o adolescente passaria a ser imputável, respondendo 
penalmente pelos atos praticados. Os defensores da mudança 
desconsideram, no entanto, que o ECA adota “medidas socioe-
ducativas como resposta a atos infracionais, numa perspectiva 
conceitual oposta à pena que tradicionalmente está associada 
à noção de castigo” (TERRA, 1999, p. 11), respeitando a situação 
do adolescente como sujeito de direitos e sua condição pecu-
liar de desenvolvimento.

 [...] as crianças e adolescentes estão sujeitos a regras 
próprias, emanadas do ECA, ficando os autores dos 
atos infracionais sujeitos à aplicação das medidas so-
cioeducativas, e, dependendo da gravidade do ato, à 
medida severa de internação, que traduz a privação 
de liberdade. De outra sorte, a fixação da imputabili-
dade a partir dos 18 anos de idade está em absoluta 
consonância com as normas internacionais previstas 
pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança, promulgada pela Assembleia Geral em no-
vembro de 1989 e ratificada pelo Brasil, mediante voto 
do Congresso Nacional (TERRA, 1999, p. 13).

 
Outra questão determinada em lei é a que proíbe o trabalho 

para brasileiros com menos de 16 anos de idade, salvo na con-
dição de aprendiz (ou seja, obedecendo a normas específicas, 
que levam em conta aspectos educativos e sociais). Acima desta 
idade, até a maioridade, é garantido o “trabalho protegido”, que 
leva em conta, por exemplo, o horário de estudo e os direitos 

ECA: direito como consequência 
da articulação social

O ECA estabelece a integração das políticas públicas, 
que deve ocorrer por meio da relação entre os respectivos 
órgãos: conselhos e secretarias das políticas públicas; dos po-
deres Judiciário, Legislativo e Executivo, do Ministério Público 
e do Conselho Tutelar, tecendo, dessa forma, uma rede de 
proteção conexa (PCA, 2004, p. 36).

Em consonância com a Constituição Federal, art. 204, que 
estabelece como princípio a participação da sociedade civil 
na formulação, orientação e controle das políticas públicas, 
o ECA assegura, nas diversas instâncias – federal, estaduais e 
municipais –, espaços de acompanhamento, monitoramento 
e defesa das políticas a serem implementadas para o atendi-
mento de crianças e adolescentes (de acordo com a priorida-
de absoluta, estabelecida pela Constituição, e considerando a 
condição peculiar de desenvolvimento, prevista no ECA) por 
meio dos Conselhos dos Direitos e do Conselho Tutelar.

No que se refere aos direitos gerais, em cada instância 
está previsto um conselho deliberativo, responsável por de-
cisões na esfera de sua competência, com constituição pa-
ritária entre organizações governamentais e organizações 
não-governamentais, representantes da população. Como 
autoridade pública colegiada, cabe ao Conselho dos Direitos 
deliberar sobre critérios e prioridades da política de atendi-
mento e sobre o Fundo Municipal da Infância e da Adoles-
cência (fonte de recursos para financiamento das políticas do 
setor), bem como autorizar (registrar) o funcionamento e fis-
calizar os programas de atendimento referentes ao art. 90 do 
Estatuto – programas de proteção em regime de orientação 
e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, 
colocação familiar e acolhimento institucional (incisos I ao IV) 
e programas socioeducativos em regime de liberdade assisti-
da, semiliberdade e internação (incisos V ao VII).

Em relação aos direitos individuais, o Conselho Tutelar é 
órgão autônomo que requisita serviços, zela pelos direitos e 
dá encaminhamentos. Organizado em colegiado, com com-
posição estabelecida pela política municipal dos direitos da 
criança e do adolescente (ECA, art. 139), zela pelo pleno exer-
cício dos direitos, atendendo situações de violação.

Ao Conselho dos Direitos cabe a elaboração, delegação e 
fiscalização das políticas. Ao Conselho Tutelar, o atendimento 
direto à criança e ao adolescente em situação de risco pes-
soal e social. Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça da 

21  Há no Brasil um intenso movimento da sociedade civil para a manutenção 
da idade penal aos 18 anos. A redução da idade penal é inconstitucional. De 
acordo com o artigo 60 da Constituição da República, não é possível abolir, por 
meio de alterações na Constituição, direitos e garantias individuais. 
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trabalhistas. No caso do trabalho insalubre, perigoso ou que põe em risco a integridade física e moral 
(piores formas de trabalho infantil), a proibição se estende até os 18 anos de idade.

O caminho adotado pelo ECA, em defesa da situação da criança e do adolescente como sujeitos 
de direitos e de sua condição peculiar de desenvolvimento, exige um olhar diferenciado sobre os 
cidadãos desta faixa etária. O Estatuto assegura instrumentos jurídicos para mobilizar os espaços 
educativos e as comunidades, focando todas as crianças e jovens brasileiros, independentemente 
de classe social, religião, orientação sexual, etnia gênero, condição de aprendizagem.

[...] A proposta do ECA é de resgate da família, da infância e da juventude, dos valores humanos 
universais, tornando-os protagonistas de sua história na construção do país e do mundo que que-
remos. Mas, por melhor que seja a lei, ela sozinha não tem de transformar a sociedade e modificar 
uma cultura de exclusão e preconceito, de negligência e descaso contra crianças e adolescentes. É 
necessária a mobilização de toda a sociedade, desde os meios acadêmicos até as organizações da 
sociedade civil, para que não haja retrocessos em relação aos avanços conquistados pela legisla-
ção e que o Sistema de Garantia de Direitos possa prosperar (ARANDA, 2006, p. 82-83).

 
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), vinculado adminis-

trativamente à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, destacou al-
guns avanços da legislação como o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o Plano Nacional de Preven-
ção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente e o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos.

Mas desafios como a redução das desigualdades sociais e regionais, o respeito às peculiaridades 
inerentes às questões de raça, etnia, gênero, orientação sexual e pessoa com deficiência e a Propos-
ta de Emenda Constitucional (PEC), aprovada22 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
Federal, que trata da redução da maioridade penal, revelam a contradição com os preceitos da lei 
também na pauta das discussões na política nacional.

Apesar de todos os avanços em termos éticos e políticos, é evidente que ainda há um descom-
passo entre o discurso e a efetivação da Proteção Integral prevista no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. Ainda nos defrontamos com uma prática de recortes da lei que nunca foi potencializada, 
dando margem a especulações políticas falaciosas, como a polêmica sobre a inimputabilidade pe-
nal. É certo que a negligência das unidades da federação, a apatia e a desarticulação da sociedade 
poderão penalizar ainda mais aqueles que já se encontram à margem, tendo sempre negadas todas 
as oportunidades e direitos.

A articulação entre entidades governamentais, não-governamentais e sociedade civil tem sido 
fundamental para a continuidade das reflexões e para a fiscalização da política (nos âmbitos muni-
cipal, estadual e federal) de maneira que as crianças e os adolescentes sejam vistos como prioridade 
absoluta no orçamento público. É imprescindível o esforço conjunto das instituições para fortalecer 
as redes de proteção buscando dotá-las da capacidade de diagnosticar e enfrentar qualquer tipo de 
violação e, principalmente, prevenir os abusos, sempre no marco da promoção e defesa dos direitos 
das crianças e dos adolescentes.
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22 A redução da maioridade penal não se aprova com emenda constitucional,  
pois é uma cláusula pétrea e seriam necessários outros procedimentos.
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RESUMO
O artigo visa apresentar a experiência da formação sobre o ECA com famílias, no Centro Social Ma-
rista Itaquera, zona leste de São Paulo, com o projeto Brincando em Família. Apresenta o processo 
metodológico da experiência desenvolvida, apontando algumas reflexões acerca da importância de 
um trabalho com famílias com enfoque social, pautado na defesa de direitos, em consonância com 
os princípios do código de ética do Serviço Social e da Política Nacional de Assistência Social, tendo 
como propósito incentivar a autonomia dos participantes e contribuir para a sua emancipação, por 
meio do autorreconhecimento, enquanto sujeitos do processo. Enfatizamos ainda a imprescindi-
bilidade da compreensão das múltiplas expressões da questão social, que são fundamentais para 
a realização de um trabalho com famílias para, de fato, romper com as barreiras sociais, políticas e 
institucionais que impedem a construção de projetos coletivos e inovadores na área da família. 

PALAVRAS-ChAVE
Família. Serviço Social. Direito. Questão Social. 

INTRODUÇãO
Para iniciar o Projeto Brincando em Família, foi realizada uma avaliação do público atendido para 

definir os caminhos da proposta e incentivar a mobilização em defesa dos direitos da criança, a partir 
da discussão do ECA com as famílias. 

O Centro Social Marista Itaquera optou por desenvolver o projeto com as famílias das crianças 
e focar a discussão no direito ao brincar, considerando as 164 crianças com até três anos de idade, 
atendidas no local.

Os objetivos do projeto foram: discutir com as famílias das crianças a importância do ECA para a 
garantia de direitos, enfocando o direito ao convívio familiar e o direito ao brincar; fortalecer vínculos 
da família com o Centro Social, a partir da oficina de brinquedos; exercitar o direito ao convívio fa-
miliar saudável e o direito ao lúdico. O projeto foi denominado “Brincando em Família”, desenvolvido 
pela assistente social da unidade e três educadoras.

Considerando a importância do brincar para as crianças, o projeto procurou evidenciar esta te-
mática por meio de atividades lúdicas com as famílias, buscando com as atividades discutir o “brin-
car” e também propiciar às famílias novas experiências de socialização e aprendizagem. 

O convívio entre o grupo possibilitou diferentes formas de aprendizagem, trocas de experiências, 
observações de comportamentos, socialização, de forma agradável e descontraída, por meio das 
brincadeiras realizadas. 

Sabemos que para as crianças a brincadeira desenvolve a criação, a socialização por meio do con-
vívio em grupo e o respeito a regras socialmente colocadas. Observamos que no grupo com adultos 
o uso de brincadeiras pôde proporcionar um resultado surpreendente de forma prazerosa e lúdica.

Participaram do projeto 25 mães, sendo que 12 concluíram a proposta. Quanto aos educandos, to-
dos participaram do evento final do projeto, na integração e atividades lúdicas com seus responsáveis. 

As famílias que participaram do projeto construíram por meio das oficinas brinquedos com materiais 
recicláveis e produziram, a partir dos brinquedos, peça de teatro para apresentação às crianças e aos 
responsáveis em festa de encerramento do projeto.  Avaliamos que o próprio grupo que se formou é 
resultado do projeto. Um grupo de mães multiplicadoras da defesa de direitos das crianças, propiciando 
desta forma uma atmosfera de luta e defesa por direitos no território onde a proposta foi desenvolvida.

BRINCANDO EM FAMÍLIA
Ana Cristina da Silva 23

ARTIGO BRINCANDO EM FAMÍLIA 

23  Assistente social, Especialista em trabalho social com famílias pela Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU), Diretora do Centro Social Marista Ir. Lourenço.
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a importância da brincadeira para o desenvolvimento saudável das crianças. Brincando, a criança 
desenvolve seu raciocínio criativo, inteligência, coordenação motora, habilidades visuais e auditivas. 
Aprende a lidar com sentimentos como angústia, raiva, frustração, euforia e desenvolve sua imagi-
nação, curiosidade, cooperação, solidariedade, responsabilidade, autonomia e limites.

As participantes se divertiram ao constatarem a importância do brincar e internalizaram ganhos 
que seus filhos podem ter a partir da prática de brincadeiras. As reflexões realizadas durante as 
reuniões aumentaram o entendimento das participantes a respeito do brincar. Uma vez que as 
mesmas vivenciaram experiências lúdicas cujo contexto propiciou trabalhar com componentes 
discutidos: socialização, exercício corporal, discussão de regras por meio dos jogos propostos. Des-
sa forma, na prática, as mesmas internalizaram a importância da brincadeira para o desenvolvimen-
to saudável de suas crianças. 

Depois deste aquecimento, passamos à etapa seguinte, tendo como proposta ouvir a narra-
tiva das participantes a respeito dos objetos trazidos, suas memórias e histórias de infância. Este 
momento foi um dos pontos fortes do projeto. As participantes se emocionaram ao narrarem 
suas infâncias, ao relembrarem a importância da família, pais, mães, irmãos e irmãs. Ao relatarem 
os lugares onde viveram (suas cidades), as árvores nas quais subiram, as pessoas de referência, as 
brincadeiras e músicas da infância. 

Contaram como se divertiam e relembraram como “antigamente era possível brincar nas ruas, 
quando a violência era menor”. A experiência desta narrativa conferiu ainda mais propriedade às 
mães, no que se refere à proposta do projeto. Elas passaram a sentir-se parte da proposta e a torná-la 
mais verdadeira a cada encontro. A experiência da narrativa proporcionou às famílias uma experiên-
cia de socialização enriquecedora. Com as narrativas, as mesmas verbalizaram algumas dificuldades 
da infância, mas, sobretudo, relataram de forma saudosa suas experiências de infância. Avaliamos 
que a possibilidade da narrativa propicia a ressignificação destas experiências. 

Algumas participantes narraram dificuldades econômicas da família, a infância no Nordeste, a si-
tuação de pobreza, outras falaram da situação de trabalho na infância o que suscitou no grupo uma 
discussão sobre o trabalho infantil na atualidade. Mas todas as participantes ressaltaram a impor-
tância das brincadeiras de infância. Mesmo sob condições adversas as brincadeiras surgiam e pelas 
narrativas demonstraram possuir efeito atenuante às situações apresentadas. 

Além da narrativa, o resgate da memória também demonstrou ser importante no processo. A 
história oral das participantes tem um significado único e suas experiências reforçam a importância 
de se preservar a memória. O resultado desta narrativa também poderia ser utilizado como material 
para elaboração de estudo e realização de outros projetos. Observamos que a experiência da nar-
rativa reforçou no grupo o vínculo positivo que estava sendo construído desde o início do projeto. 
Um encontro com seus pares muitas vezes impossibilitado pela dinâmica perversa da sociedade 
contemporânea, pela imediaticidade da luta pela sobrevivência.

Os dois próximos encontros tinham como proposta a realização de oficinas para a construção de 
brinquedos com materiais recicláveis. Para esta etapa, contamos com a presença das educadoras no 
centro social que conduziram a oficina. As participantes estavam animadas, porém, apreensivas para 
a realização da atividade. Muitas argumentaram que nada sabiam fazer e preocupavam-se com o re-
sultado final. A construção dos brinquedos foi realizada a partir da disponibilização de materiais reci-
cláveis e livre confecção, assim como orientações das educadoras. Coletivamente, fomos aos poucos 
criando e inventando nome para os personagens confeccionados. As participantes puderam falar 
de sua infância e suas brincadeiras. A atividade incentivou a interação, as trocas, o afloramento das 
mais diversas lembranças, seu significado, seu contexto e sua importância; foi assim que acabamos 
por relembrar muitas brincadeiras de roda.  

Brincando e efetivando direitos 

“Como posso dialogar, se me admito como homem 
diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, 
meros “isto” em quem não reconheço outros eu?” 

Paulo Freire

Fizemos uma reunião com as famílias das crianças atendidas no Centro Social Marista Itaquera 
para apresentação do projeto e convidá-las para a participação, respeitando, desde o início, o princí-
pio da liberdade para a participação nas atividades oferecidas. Realizamos como estratégia, um con-
vite para café da manhã em família e apresentação do projeto. Na ocasião, 25 mães se inscreveram 
para a participação das atividades do projeto. 

Agendamos o primeiro encontro imediatamente para não perdermos o entusiasmo que as mes-
mas demonstraram para a participação. Os encontros objetivaram, a partir de discussões a respeito 
do ECA, uma reflexão sobre a importância da defesa de direitos para crianças, ressaltando a im-
portância do papel do Conselho Tutelar enquanto ator deste processo, bem como enfocando a 
importância da sociedade na defesa de direitos. Dessa forma, durante todo o processo, buscamos 
mobilizar nas famílias a motivação para a militância neste campo, que carece de atores atuantes. 
Enfocamos também a importância da garantia do direito ao brincar, ressaltando a existência de leis 
que normatizam este direito e apontando os benefícios da garantia deste direito para as crianças.  

Quanto à preparação para as reuniões, houve desde o início das atividades a preocupação na 
organização do espaço para o recebimento das famílias, evidenciando o respeito e a acolhida que 
gostaríamos de proporcionar a elas. Como estratégia nas diversas reuniões, realizamos dinâmicas 
para que as famílias pudessem vincular-se entre si e com os profissionais que coordenavam o grupo, 
o que facilitaria a realização das atividades e influenciaria na continuidade do grupo. 

Na primeira atividade, discutimos com as famílias das crianças atendidas a importância do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente para a garantia de direitos. Utilizamos materiais audiovisuais para 
facilitar o entendimento e a reflexão das informações que pretendíamos passar ao grupo. 

Buscamos a partir dos princípios da educação popular24 levantar informações, expectativas e co-
nhecimento do grupo em relação ao tema para, partindo disto, iniciar uma discussão embutindo as 
informações necessárias e promovendo no grupo um espaço para diálogo e escuta. Pudemos per-
ceber as relações estabelecidas entre o tema trabalhado e sua interface com o cotidiano das famílias. 
Avaliamos que a relação dialógica, pressuposto primordial deste projeto, seria a mediação necessária 
para um aprendizado mútuo entre participantes do projeto e profissionais atuantes. Compreenden-
do que “não há diálogo, se não há humildade” (FREIRE, 2006, p. 92).

Após a primeira discussão, produzimos um mural com desenhos dos direitos garantidos pelo 
Estatuto. As famílias participantes pintaram em tecido cru, com tintas coloridas, suas representações 
a respeito da discussão do dia. Sensibilizamos as famílias para a participação no próximo encontro e 
solicitamos às mesmas que trouxessem fotos da sua infância, fotos dos filhos e de brinquedos que 
representassem suas infâncias ou a dos filhos. 

Para o segundo encontro a proposta seria discutir o direito ao brincar e à convivência familiar. 
Iniciamos a reunião com uma brincadeira, a partir da qual todas as participantes dançaram e brinca-
ram juntas. Partimos de uma experiência real, da brincadeira das participantes, para discutirmos a im-
portância do brincar e seus benefícios ao desenvolvimento infantil. Discutimos com as participantes 
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  24  Para Paulo Freire, a expressão educação popular é a educação feita com o povo, com os 
oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada concepção de educação: 

a Educação Libertadora, que é, ao mesmo tempo, gnosiológica, política, ética e estética (FREIRE, 
1997). Exige que se parta do vivido concreto, para o teórico, o que requer curiosidade epistemoló-

gica, problematização, rigorosidade, diálogo, criatividade, práxis e protagonismo (FREIRE, 1995).
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Discutimos que as brincadeiras ensinam e falamos dos conteúdos subliminares contidos em algumas 
músicas aparentemente inocentes, da mensagem de violência que perpassam por muitas brincadeiras. 

Falamos também da mídia, principalmente das propagandas que induzem as crianças quanto à 
imposição de valores e modelos, consumismo e outros efeitos perversos. Dos desenhos de televisão 
tão violentos, com armas e lutas; da importância do olhar atento para estas situações, ou seja, onde 
e como nossas crianças estão aprendendo e brincando. 

Refletimos sobre a sociedade de consumo versus o direito ao brincar e as diferentes formas de 
brincar, considerando a situação socioeconômica familiar. Ressaltamos também a importância de 
aprender e multiplicar a oficina de brinquedos e que para brincar não são necessários brinquedos 
caros, mas é preciso criatividade e disponibilidade. 

Desenvolvemos a atividade de forma lúdica e dinâmica, ressaltando a importância do brin-
car. Após as primeiras produções, as participantes estavam se sentindo à vontade e criando 
diferentes brinquedos. 

Ressaltamos a versatilidade dos materiais recicláveis para diferentes produções, inclusive, pon-
tuando o ganho que a reutilização de determinados materiais pode gerar ao meio ambiente. Este 
tema foi trabalhado na peça de teatro, na qual um personagem criado pelas participantes (cobra 
produzida a partir de uma meia) pedia ajuda a outros companheiros para voltar à floresta, pois a 
mesma estava sendo destruída pelos homens que tinham por objetivo o “progresso”. Assim sendo, 
de forma simples o tema do cuidado com a natureza foi apontado como algo significativo na refle-
xão das participantes para a elaboração de roteiro de peça, conforme veremos adiante.

Na segunda oficina para produção dos brinquedos e quarto encontro deste grupo, as participan-
tes além da confecção de brinquedos, iniciaram discussão sobre a importância deste grupo para o 
centro social. Por meio do projeto, as mesmas criaram vínculo e isto possibilitou a reflexão acerca da 
continuidade do grupo. 

No quinto encontro realizamos reunião para organização do encerramento do projeto plane-
jado coletivamente a proposta. Em reunião apresentamos todos os brinquedos confeccionados e 
discutimos o roteiro de encerramento. A realização de peça de teatro de bonecos foi sugestão das 
participantes. Inicialmente esta ação não fazia parte da proposta técnica do projeto. As mesmas 
propuseram a realização da atividade, para sensibilizar outras mães a respeito do Estatuto e direito 
ao brincar. Discutimos com as participantes a construção de personagens e história para a apresen-
tação de peça de teatro de bonecos para outras mães e crianças. Dessa forma buscamos enfatizar 
a importância das famílias nas atividades realizadas como sujeitos do processo e não participantes/ 
receptoras de informações. 

O encerramento do projeto foi um encontro lúdico onde os responsáveis participaram de brin-
cadeiras com as crianças (brincadeira de corda, elástico, roda etc.). Os familiares presentes na festa 
de encerramento brincaram com as crianças e educadoras. Assistimos a apresentação de teatro de 
bonecos, feita pelas participantes que produziram também o roteiro. Uma participante com fantasia 
de palhaço saiu de dentro de um baú e convidou os responsáveis e crianças presentes na festa para 
juntos brincarem e resgatarem sua criança interior. Houve também a realização de grande ciranda 
com brincadeiras de roda. Fizemos a entrega de certificado de participação e entrega de flores para 
as mesmas. Durante a entrega apresentamos slides com os principais momentos do projeto, enfati-
zando a importância das participantes nesse processo. 

Ao receberem os certificados de conclusão da participação do projeto, fizeram espontaneamen-
te depoimentos enfatizando a importância da defesa do direito, a importância do brincar e percep-
ções em relação a sua participação no projeto.

Uma das mães, Sra. Rosana, verbalizou que “nunca tinha tido um espaço assim onde pudesse 
falar e aprender coisas, aprender é sempre bom”.

Realizamos reunião com as famílias para a avaliação de todo o processo e as educadoras cons-
truíram o portfólio de todo o processo, onde estão registradas as atividades com fotos, textos, des-
crição das atividades e demais materiais utilizados.  Ressaltamos a importância deste processo para 
o profissional assistente social, considerando que o trabalho interdisciplinar com as educadoras o 
enriqueceu, especialmente quanto à importância dos instrumentos de registros.

Avaliamos que o projeto repercutiu positivamente para a unidade, sobretudo para as partici-
pantes do grupo e outras mães, no que tange à motivação para realização de outras atividades no 
centro social. Avaliamos que há grande potencial no grupo para ser motivador no desenvolvimento 
de outros projetos sociais com famílias, desenvolvidos em Itaquera.

Com o encerramento do projeto e a apresentação das participantes buscamos incentivar outras 
mães para a participação, bem como fazer com que essas participantes sejam multiplicadoras dos 
direitos da criança em suas comunidades. 

Avaliamos como fundamental a importância da narrativa para a ressignificação de suas histórias 
de infância e o ato de brincar como instrumento para a própria discussão da temática. A estratégia 
de discutir a importância de brincar, brincando, foi fundamental para criar uma atmosfera de cum-
plicidade e respeito no grupo, favorecendo a realização de um processo grupal. 

Observamos que todo o projeto teve uma relação orgânica com as participantes que se apro-
priaram e divulgaram o que aprendiam. Ao final do projeto, em ocasião da comemoração do Esta-
tuto, tivemos a grata surpresa de sermos presenteados com uma reportagem no Jornal da Tarde, 
de 14/07/2008. As participantes vibraram com a notícia. Durante a reportagem as mesmas foram 
protagonistas desta história quando sem nenhum tipo de script falaram livremente a respeito do 
Estatuto, do projeto e de suas observações.  Este sem dúvida foi o ponto alto, por possibilitar que as 
participantes se expressassem de forma lúdica, criativa e pudessem mostrar todo o potencial que 
possuem e permanece, na maioria das vezes, obscuro e mascarado pela exclusão social. 

Conforme Guimarães e Almeida 

[...] há uma dimensão preventiva na experiência com abordagem grupal de família em face aos 
processos graves de exclusão social e indigência. Isto ocorre porque a convivência e a interação 
grupal antecipam, polemizam, refletem e fornecem alguns instrumentos de busca e enfrentamen-
to das situações de carência e violência que permeiam seu cotidiano familiar e na sociedade (GUI-
MARARES e ALMEIDA apud ACOSTA e VITALE 2003).

Ressaltamos a importância do desenvolvimento de trabalho em grupo com as famílias, enfo-
cando que este método de trabalho contribui significativamente para a construção de propostas 
coletivas e comunitárias, favorecendo a socialização de seus membros. 
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Reflexões para o trabalho  
social com famílias

Além da explanação metodológica do projeto desenvolvido 
com as famílias, apresentado no item anterior, o artigo se pro-
põe, a partir de referencial teórico, apontar algumas reflexões 
que possam contribuir para a realização do trabalho social com 
famílias, na perspectiva do desenvolvimento de propostas que 
superem as intervenções pontuais e construam novas formas de 
trabalho social com famílias. Pontuamos algumas possibilidades, 
avanços e limites desta intervenção e, sobretudo ressaltando a 
importância da participação do assistente social por meio de 
pressupostos profissionais que visem à organização de proces-
sos coletivos, com privilégio da participação, recusa do autorita-
rismo e na defesa de direitos. 

É necessário que o Assistente Social contribua com as discus-
sões institucionais acerca da necessidade de se superar visões 
assistencialistas. A visão do senso comum ainda compreende e 
espera da população atendida pelos serviços públicos uma pos-
tura submissa, a idéia da caridade àquele que aguarda a benesse. 

O Assistente Social pode e deve contribuir para a reflexão que 
de a população atendida deve ter seus direitos garantidos, que 
direito não é caridade. E principalmente, que nas organizações 
filantrópicas o princípio do atendimento deve ser o da defesa de 
direito, superando a visão caritativa ainda imbuída nas missões 
institucionais, bem como na atuação de profissionais da área so-
cial. Desse modo, a compreensão da população atendida trans-
põe a visão de necessitados para a visão de sujeitos de direitos, 
que criticam, opinam e participam coletivamente da proposta 
do serviço prestado. Para Yasbek (2007, p.149), “a imagem ideal 
da clientela para a instituição é ser cordata, conformada, submis-
sa, desempenhar o papel que lhe é atribuído: necessitada”. 

O trabalho social com famílias pautado na proposta da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS) deve considerar o princípio 
da autonomia e liberdade e traduzir-se numa ação que compre-
enda a família enquanto sujeito atuante no processo e não mero 
expectador e receptor de informações.

Dessa forma, as ações desenvolvidas com famílias, sobretu-
do nos espaços educativos, devem transpor a visão assistencia-
lista das participações festivas e avançar para a discussão em 
diferentes aspectos, incentivando um maior conhecimento 
e envolvimento da família no processo sociopedagógico das 
atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes. Até 
a realização de projetos e atividades que abordem de forma sé-
ria e propositiva a mudança na qualidade de vida das famílias 

mais vulneráveis, por meio da discussão da cidadania, enfocan-
do a autonomia e a participação efetiva destas famílias em todo 
o processo. Esta relação deve ser pautada no respeito à riqueza 
cultural socialmente produzida no interior destas comunidades 
enfocando o respeito à diversidade. 

A família na perspectiva da política nacional de assistência 
social é compreendida como ator principal das políticas públi-
cas e sujeitos de importância fundamental no desenvolvimen-
to de crianças e adolescentes. Conforme a PNAS

 
[...] são funções básicas da família: prover a proteção e a 
socialização dos seus membros; constituir-se como re-
ferências morais, de vínculos afetivos e sociais; de iden-
tidade grupal, além de ser mediadora das relações dos 
seus membros com outras instituições sociais e com o 
Estado (PNAS, 2004, p. 36).

Consideramos, portanto, a partir da referência à PNAS, que os 
desafios enfrentados no núcleo familiar trarão impacto para a vida 
de seus membros, sobretudo para as crianças, no que tange ao 
seu processo de socialização que se encontra mediado por esta 
família. Conseqüentemente, a relação família/escola também in-
cidirá em desdobramentos para o desenvolvimento da criança, 
para tanto, torna-se fundamental investir na qualificação desta re-
lação. Esta qualificação perpassa pelo processo de conhecimento 
mútuo entre escola/ família. E, sobretudo pela compreensão de 
que ambos possuem um papel significativo no processo educa-
tivo da criança atendida. Portanto, devem trabalhar em parceria 
e não em contraposição. O trabalho com famílias somente alcan-
çará resultados satisfatórios se for pautado no princípio da parti-
cipação desta família enquanto sujeito de direito. Para Szymanski 
(2007, p. 15), “um passo importante para a construção de uma 
parceria entre escola e pais é considerá-los também como edu-
cadores, que têm o que transmitir e o que aprender”. 

Cotidianamente, profissionais que atuam com famílias se de-
frontam com as diferentes manifestações da questão social, atu-
ando numa sociedade que mercantiliza as relações e inverte a 
lógica da exclusão frente à lógica da incompetência e incapaci-
dade individual. Dessa forma, a “vítima” torna-se culpada por sua 
situação de exclusão. Conforme aponta Ianni (2004, p.97)

[...] ainda ressoa no pensamento social brasileiro a sus-
peita de que a vítima é culpada. Há estudos em que 
a “miséria”, a “pobreza”, e a “ignorância”, parecem esta-
dos de natureza, ou da responsabilidade do miserável, 
pobre, analfabeto. Não há empenho visível em revelar 
a trama das relações que produzem e reproduzem as 
desigualdades sociais.
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  O profissional de serviço social tem o papel fundamental de discutir em diferentes instâncias a 
barbárie que o sistema neoliberal vem acarretando a estas famílias e, sobretudo refletir com os demais 
profissionais na perspectiva de busca de alternativas capazes de minimizar os impactos na vida destas. 
A sociedade em escala mundial vivencia nas últimas décadas ataques aos direitos sociais, violações em 
escala ampla e irreparável. O profissional da área social, sobretudo o assistente social, que se propõe 
com o código de ética a defesa intransigente dos direitos e do projeto ético político da profissão. Deve 
colocar-se enquanto protagonista no que tange ao seu papel profissional nesta complexa correlação 
de força, onde a exploração e usurpação da classe trabalhadora são mascaradas e onde as diferentes 
manifestações da questão social são moldadas como situações isoladas pelo viés da culpabilização 
individual. Neste sentido ressaltamos a importância da intervenção do assistente social em denunciar 
as violações e anunciar formas inovadoras para intervir nesta realidade. Para Iamamoto (2008, p.21): 

As possibilidades estão dadas na realidade, mas não são automaticamente transformadas em alter-
nativas profissionais. Cabe aos profissionais apropriarem-se destas possibilidades e, como sujeitos, 
desenvolvê-las transformando-as em projetos e frentes de trabalho. 

O conceito de família de acordo com a PNAS é definido como “conjunto de pessoas que se acham 
unidas por laços consangüíneos, afetivos e ou de solidariedade”. A Constituição Federal Brasileira 
(1988) também traz contribuições acerca da atuação e importância da família em nossa sociedade 
(art. 227-229). Discutir a importância do trabalho com as famílias envolve diferentes e complexos 
aspectos, conforme aponta Takashima (2002, p. 89):

Os profissionais que pretendem compreender e mediar as famílias deverão ter a perfeita consci-
ência de que sem este encontro na intimidade das instituições, entre famílias e profissionais, será 
difícil tomar parte no processo. Qualquer apoio a um projeto novo, significativo, implica aceitação, 
abertura de espaço, consciência direta da vida e comunicação. 

Buscamos apontar alguns princípios que podem nortear as ações desenvolvidas com famílias 
nos diferentes serviços (núcleo socioeducativo, centro de educação infantil, escolas e outros). A so-
ciedade tende a compreender “família” somente com um modelo idealizado, aquele composto por 
pai, mãe e filhos. A sociedade contemporânea apresenta novos e diferentes arranjos familiares e o 
trabalho a ser realizado com estas famílias perpassa esta compreensão de “famílias”. Pensar famílias 
de forma plural significa uma construção democrática baseada no respeito às diferenças. É funda-
mental para que a proposta de trabalho com famílias se desenvolva de forma satisfatória, que cren-
ças e teorias fundadas no preconceito e discriminação sejam superadas. 

Na área educacional, assim como em outras áreas, é comum presenciarmos situações nas quais 
os profissionais possuem uma visão reducionista das complexidades vivenciadas por estas famílias, 
assim se remetem a estas com posturas pautadas em preconceitos e discriminações. Para Szymanski 
(2007, p.104), é freqüente “ouvirmos depoimentos de professoras ou membros da equipe escolar 
acerca de que as famílias são desestruturadas, desinteressadas, carentes e, no caso de comunidades 
de baixa renda, violentas”. 

Para o desenvolvimento do trabalho com famílias, não temos um modelo pré-estabelecido 
de ações, mas sim, princípios que podem norteá-las como: estímulo à participação e ao protago-
nismo destas famílias, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, foco nas potencia-
lidades destas famílias e não em suas dificuldades. Discutir cidadania/ direitos e não subsidiá-las 
através de ações assistencialistas. 

Compreender que as dificuldades que as envolvem são fruto de uma sociedade que explora e 
usurpa, além de violar seus direitos, que a situação de exclusão a qual algumas famílias estão sub-

metidas tem sua gênese na questão social. Segundo afirma Netto, “o desenvolvimento capitalista 
produz, compulsoriamente, a questão social” e conseguintemente suas diferentes manifestações. 
Ainda segundo Netto, “a questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se 
suprime a primeira conservando-se o segundo”. Iamamoto (2008, p. 27) define questão social como: 

 [...] o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 
comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se amplamente social, enquan-
to a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 

Avaliamos que os profissionais que se propõem a trabalhar com famílias devem compreender 
que a questão social é o resultado da exploração do trabalho pelo capital e que afeta diretamente 
as famílias mais pobres. Assim apreender a questão social é também “captar as múltiplas formas de 
pressão social, de invenção e reinvenção da vida construídas no cotidiano, pois é no presente que 
estão sendo recriadas formas novas de viver, que apontam um futuro que está sendo germinado” 
(IAMAMOTO, 2008, p. 27).

Ressaltamos ainda a importância de que os profissionais que se dispõem a trabalhar com fa-
mílias estejam atentos, evitando posturas pautadas no senso comum, sem fundamento teórico 
que desconsiderem o contexto social e cultural no qual estas famílias estão inseridas. Segundo 
Szymanski (2007, p.43):

[...] antes de iniciar qualquer trabalho, é necessário que os próprios profissionais envolvidos se cons-
cientizem de seus próprios modelos de família e de seus preconceitos em relação aos “desvios” des-
se modelo e conheçam as famílias com as quais irão trabalhar nos seus contextos históricos e cul-
turais. É um cuidado para que não adotem posturas normativas e impositivas durante sua atuação. 

Portanto, trabalhar com famílias, significa respeitá-las, acolhê-las, estabelecer vínculo, trabalhar 
em rede e, sobretudo escutá-las e realizar ações das quais as famílias sintam-se parte e possam opinar 
sem manipulações, julgamentos, arbitrariedades ou violações. Para Szymanski (2007, p.71), “as pesso-
as da família e as que coordenam o trabalho estão numa relação dialógica, em que todos têm a possi-
bilidade de expor-se a mudança no processo de compreender o que está acontecendo”. Pontuamos 
ainda ser importante para a realização do trabalho social com famílias, a necessidade de implementar 
ações que possam romper com o vínculo perverso que reforça a apatia, passividade e subalternidade 
destas famílias, trabalhando para a organização coletiva, buscando estabelecer vínculos e, sobretudo, 
reforçando as potencialidades e a criatividade das famílias na busca do enfrentamento das dificulda-
des que a vida nesta sociedade lhes impõe. Validamos por meio do relato das participantes do Proje-
to Brincando em Família o sucesso a partir dos resultados alcançados, bem como o posicionamento 
favorável das famílias acerca da continuidade da proposta. Apontamos ainda a importância de de-
senvolver ações que correspondam à realidade vivenciada por estas famílias, não subestimando suas 
histórias de vida e potencialidades. Finalizamos apontando a importância de se discutir propostas 
frente ao desafio de realizar ações interdisciplinares, onde os saberes se complementem. 

Segundo Szymanski (2002, p.23), a formação de profissionais “deve estar atenta à consideração de 
interdisciplinaridade da área de estudos da família e todas as dimensões da mesma devem ser conside-
radas”. As soluções encontradas no grupo foram tomadas de forma participativa, desta forma evitou-se 
que o profissional de serviço social tornasse o “salvador da pátria”, aquele que determina como as ações 
devem continuar. Desta forma, o profissional evidencia e atua nas potencialidades do grupo, ressal-
tando as potencialidades individuais e não reforçando as deficiências e carências existentes no grupo, 
indivíduo ou comunidade. O processo é coletivo e comunitário e não unilateral do técnico.  

ARTIGO BRINCANDO EM FAMÍLIA 



74 75

A circulação de informações no grupo e comunidade é outro fator determinante para o sucesso 
do trabalho evitando a concentração de informações que possam boicotar o sucesso do processo. 
Os participantes do grupo devem, portanto, ser sujeitos da história construída no grupo e não um 
objeto passivo que aguarda decisões e posicionamentos do profissional que o acompanha. O tra-
balho coletivo com as famílias suscita a co-responsabilidade na realização de ações e atividades, cria 
autonomia e não gera dependência. É importante acreditar que o outro é capaz e como tal pode ser 
protagonista no processo de construção de cidadania.  

O trabalho social com famílias nas regiões de maior vulnerabilidade precisa romper com a visão 
assistencialista de que as famílias somente respondem e correspondem às expectativas institucio-
nais. É necessária a real escuta de criticas e sugestões advindas das famílias, que podem e devem ser 
paulatinamente incorporadas às ações e atividades das instituições. 

O trabalho social com famílias deve, portanto, versar sobre seus direitos, a discussão do direito 
mobiliza nas famílias o questionamento quanto à qualidade dos serviços prestados. A família deve 
compor o serviço onde é atendida, deve se sentir acolhida e motivada a realizar observações e crí-
ticas, considerando que seu atendimento no serviço está garantido por meio do direito ao acesso. 

Outro aspecto a ser salientado, é a importância que todos os funcionários da instituição estejam 
envolvidos no processo de atendimento a estas famílias, conheçam os projetos e as propostas institucio-
nais para este público. Esta estratégia faz parte da comunicação e favorece a integralidade dos processos. 

A atuação interdisciplinar é outro fator importante do processo de trabalho com famílias, pos-
sibilita potencializar o atendimento ao usuário garantindo a qualidade do atendimento integral, 
sem fragmentá-lo pelo viés das especialidades. É importante que toda a equipe de profissionais 
do serviço seja capacitada para atuar junto à família, respeitando as especificidades profissionais. 
Quando esta relação não ocorre, a tendência é a realização de projetos fragmentados sem a con-
cepção interdisciplinar que enriquece e potencializa o desenvolvimento da família, da criança e do 
adolescente atendidos no serviço. 

Cabe, portanto, uma intervenção do assistente social na perspectiva interdisciplinar propician-
do a formação e reflexão dos demais profissionais, possibilitando a compreensão dos fatores que 
compõem o cotidiano dessas famílias, sobretudo compreendendo que em contextos sociais que 
envolvem a luta pela sobrevivência, em condições precárias de habitação, trabalho e renda, há inter-
ferência direta na sociabilidade destas famílias e, consequentemente, em sua subjetividade gerando, 
muitas vezes, forte sofrimento psíquico.

Neste cenário a educação social possui um papel fundamental enquanto mediadora da trans-
formação social. Sua ação ultrapassa os limites do pedagógico, intra sala de aula, avançando 
numa proposta sociopedagógica onde estará baseada sua intervenção. Desta forma este profis-
sional deve se manter atento às posturas autoritárias que poderiam prematuramente revitimizar 
a população atendida. 

Na realização do trabalho social com famílias o profissional de serviço social tem a fundamental 
importância de refletir com seu grupo de trabalho a importância da ação com as famílias numa 
perspectiva emancipatória, descaracterizada dos julgamentos e culpabilizações, sobretudo baseada 
no respeito ao ser humano e respeito às condições sociais e econômicas a qual estas famílias estão 
submetidas, sem desvalorizar suas ações e potencialidades, sobretudo, compreendendo que seus 
saberes, valores e comportamentos são frutos de uma história apreendida no cotidiano, onde ca-
bem sempre nova reflexão e aprendizado. Para que ocorra o processo educativo com as famílias é 
importante e fundamental acreditar que também se aprende com elas. Do contrário qualquer ação 
desenvolvida será mascarada e baseada em princípios assistencialistas. 

Cabe à sociedade civil e aos profissionais comprometidos, uma intervenção de forma a construir 
com estas famílias atendidas outra perspectiva por meio de projetos inovadores e ações coletivas, 
acreditando que somente através de políticas públicas de qualidade, de acesso universalista, será 
possível encontrar novas formas de relação social e comunitária. 

Os diferentes serviços que se propõem a atender famílias têm um papel importante não somente 
com projetos internos, mas, sobretudo pressupõem um processo amplo, envolvendo a comunidade 
e as próprias famílias para a multiplicação e realização de trabalhos comunitários. 

Assim como propõe o PNAS, por meio de ações contínuas, e não pontuais, que a médio e longo 
prazo, podem causar impacto significativo no entorno, transpondo os muros locais. Somente dessa 
forma a ação social com famílias poderá superar as expectativas quantitativas e avançar rumo à qua-
lificação destas ações contribuindo significativamente para a mudança na qualidade de vida destas 
famílias, proporcionando impacto qualitativo na comunidade e na construção de uma sociedade 
mais justa, ética e solidária. 

Considerações finais

O presente artigo propõe como discussões principais, primeiro, a realização do relato desta ex-
periência e o registro de uma entre muitas e diferentes possibilidades de intervenção a partir do tra-
balho social com famílias, evidenciando a emergência de se realizar trabalhos que contribuam para 
a reflexão das famílias acerca de seu papel enquanto sujeitos na sociedade, visando à superação da 
condição de subalternidade, a partir de um espaço que possibilite escuta, diálogo e reflexão para a 
superação desta situação com vistas à garantia de direitos. 

O segundo objetivo é propiciar uma reflexão crítica aos diferentes profissionais da área social 
sobre suas intervenções e posturas frente ao atendimento às famílias nos diferentes serviços da rede 
socioassistencial. 

Quanto ao relato da experiência evidenciamos que a prática profissional pautada em pressupos-
tos éticos e políticos tende a estabelecer resultados satisfatórios frente à situação de vulnerabilidade 
social em que as famílias estão submetidas, evidenciando a importância do papel do profissional 
da área social no estabelecimento de uma relação dialógica que compreenda as famílias atendidas 
como sujeitos de direito, com potencialidades e, sobretudo com capacidade de superação da situ-
ação de exclusão. 

Consideramos para esta reflexão a importância da discussão da questão social, suas diferentes 
manifestações e a necessidade de que profissionais da área social superem visões assistencialistas, 
reducionistas e conformistas com relação às famílias. 

Dessa forma, para que o trabalho com famílias em diferentes contextos e serviços possa de fato 
atingir o patamar almejado pela Política Nacional de Assistência Social torna-se necessário observar 
alguns pressupostos básicos que podem nortear este trabalho, evidenciando sua imprescindibilida-
de, mas, sobretudo compreendendo que o trabalho social com famílias é construído na relação com 
estas famílias e não por meio de projetos ou propostas impostas, que desconsideram o contexto 
sociocultural, anseios, paixões, dificuldades e histórias das famílias. 
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“[...] essa rosa é sempre-viva
aquieta revolta
ela dorme e sonha um pouco
mas nunca está morta
cuida bem da rosa-povo
senão ela corta
sempre-viva também sonha
mas nunca está morta.”
    
              Gonzaguinha

Os saberes construídos nos espaços 
educativos que desenvolveram os projetos 

relatados nesta publicação envolveram 
crianças, adolescentes, familiares, 

educadores e a rede socioassistencial 
nas atividades de estudo, divulgação e 

apropriação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. As experiências apresentadas 

aqui aconteceram nos Centros Sociais 
Maristas: Mont Serrat (Florianópolis-SC), 

Irmão Acácio (Londrina-PR), Chapecó 
(Chapecó-SC), Irmão Rivat (Brasília-DF), Ir. 

Beno (Maringá-PR) e no Colégio Marista 
de Londrina-PR. O foco dos relatos é a 

metodologia utilizada a partir das discussões 
e dos estudos de cada localidade.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, rompendo com um modelo assistencial e repressor 
direcionado pelo Código de Menores datado de 1927, aponta novas concepções e conteúdos a 
serem adotados frente à população infanto-juvenil, dá uma nova direção à política de atendimento 
a crianças e adolescentes e traz em seu bojo novos referenciais e novas práticas socioeducativas.

Entendemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais do que uma carta de princípios, 
é um instrumento estratégico na garantia, na promoção e na defesa dos direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes. 

Neste período em que está implementado, é preciso fazer uma análise séria e verificar em que 
medida este instrumento de defesa vem sendo eficaz na garantia de direitos. Temos clareza dos 
avanços na política da infância e juventude e das conquistas importantes nesta área, principalmente 
na luta e defesa em relação à violência e exploração sexual infantil e juvenil e à exploração do traba-
lho infantil. Contudo, os dados políticos e econômicos do país demonstram a necessidade de forta-
lecer a luta pela garantia dos direitos das meninas e meninos que, tantas vezes, são tratados como 
mercadoria e são submetidos às mais variadas formas de opressão e exploração.

A conjuntura adversa em que vivemos nos mostra que homens, mulheres, jovens, adolescentes 
e crianças são submetidos à ausência de questões mais elementares da vida cotidiana como: ali-
mentação, moradia, educação, saúde, entre outros, na face mais cruel da desigualdade social, sendo 
oprimidos e explorados.

 Segundo a  Organização Internacional do Trabalho (OIT)26:

No Brasil, milhões de crianças e adolescentes ainda trabalham e são privados de direitos básicos 
como: educação, saúde, lazer e liberdades individuais. Muitos, ainda, estão expostos às piores for-
mas de trabalho infantil e envolvidos em atividades que prejudicam de forma irreversível, seu ple-
no desenvolvimento físico, psicológico e emocional. Por isto a importância de lutar pelo combate 
a esta modalidade de trabalho, que se ocorre de formas diversas, inclusive mascarada por uma 
concepção de ajuda familiar.

 
Entendemos que é preciso resistir coletivamente e contribuir na contramão da barbárie imposta 

e reproduzida pelo capital, no combate ao trabalho infantil. Foi neste sentido e analisando a con-
juntura local da comunidade do Mont Serrat, em Florianópolis - SC (meninos engraxates, catadores 
de papelão e latinhas, incidência de trabalho doméstico) que, em 2007, construímos um projeto 
intitulado Trabalho infantil: ressignificando realidades.

Na primeira etapa o projeto foi desenvolvido com educadores, assistente de pastoral, coordena-
dor pedagógico, assistente social e serviços de apoio do Centro Social Marista Mont Serrat e teve 
como objetivo central refletir sobre o trabalho infantil e todas as suas implicações sociais, políticas, 
educacionais e históricas. 

 Após a formação e sensibilização dos funcionários acerca dos fatores econômicos, sociais e po-
líticos que envolvem o trabalho infantil, partimos para o desenvolvido de ações com os educandos 
para refletir sobre as relações e implicações sociais, políticas, educacionais e históricas que o trabalho 
infantil provoca na realidade atual de crianças e adolescentes na comunidade do Mont Serrat.

Combate ao trabalho infantil: 
ressignificando realidades 

Kátia Regina Madeira25 

COMBATE AO TRABALhO INFANTIL: 
RESSIGNIFICANDO REALIDADES 

25  Graduada em serviço social pela UFSC, mestre em serviço social pela UFSC e 
diretora do Centro Social Marista Mont Serrat e Centro Social Marista Ir. Celso Conte.

26  Disponível em: <www.fnpeti.org.br/.../milhoes-de-criancas-sao-exploradas-no-
-trabalho>. Acesso em: 05/ago/2010.
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Primeira etapa – a formação 

A formação dos profissionais foi iniciada a partir de estudos da literatura significativa27 para o 
tema. Nos grupos, refletimos sobre a infância como a concebemos hoje, identificamos a dicoto-
mia entre o Código de Menores e o ECA e apontamos o caráter discriminatório do Código, que 
associava a pobreza com delinqüência, não trazia para cena a crescente desigualdade social e não 
reconhecia a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Nesse debate foi necessário analisar 
a conjuntura política dos momentos vividos no Brasil: revolução industrial, desenvolvimentismo, for-
mas de governo de cada época, além de conceitos como sociedade capitalista e socialista, infância, 
exploração, política pública, trabalho, adolescência, deveres e direitos.  Entendemos que o cotidia-
no é movimento e palco de toda a história, que a história é processo, é contradição, e precisamos 
apreendê-la e garantir a memória de fatos que a constituem para, em alguns momentos resistir, em 
outros avançar, tomando-a pelas mãos.

Leitura dos textos em grupos, interpretações teatrais, músicas, pinturas e gravuras provocaram os 
participantes a analisar criticamente, contando com a riqueza da cultura brasileira, como as obras de 
arte que retratam imagens de adultos e a vida de crianças na Idade Média, na Idade Moderna e no início 
da Contemporânea. Valendo-se da arte dramática, os grupos apresentaram histórias relacionadas ao 
ECA28. 

Na formação surgiram algumas dúvidas relacionadas diretamente ao atendimento das meninas 
e meninos do Mont Serrat: como caracterizar e combater o trabalho infantil no contexto das famí-
lias empobrecidas? Os programas da rede socioassistencial existentes na comunidade e na grande 
Florianópolis diminuem a erradicação do trabalho infantil? Como é possível interferir no contexto 
em que a criança e o adolescente vivem hoje, para contribuir com a aprendizagem, formação da sua 
cidadania e resgate de sua infância e adolescência roubadas? Por que as ações de combate ao tra-
balho infantil são fragmentadas? Perdeu-se a fé no coletivo? Como se caracteriza e é visto o trabalho 
infantil em nossa comunidade?

Tomamos cuidado para não culpabilizar a família, entendendo que é urgente e necessário ana-
lisar e compreender a realidade e as condições sociais em que vivem as famílias brasileiras, homens 
e mulheres oprimidos e explorados e em estado de não direito, submetidos ao mando do capital. 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Segunda etapa – o projeto 
na realidade do Mont Serrat  

O Centro Social Marista Mont Serrat localiza-se na comunidade do Mont Serrat, em Florianópolis, 
SC. Atendemos 180 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O Centro Social também desenvolve o 
Serviço de Apoio Sociofamiliar e Socioeconomia Solidária, e as ações de pastoral, por meio da Pas-
toral Juvenil Marista (PJM)29.

Nosso bairro tem problemas de desemprego, violência urbana, violência doméstica, envolvimen-
to com o narcotráfico, falta de saneamento básico e condições de moradia precárias. Grande parcela 
das famílias é chefiada por mulheres, que garantem o sustento dos filhos e netos.

O enfrentamento desses problemas é o cotidiano do Centro Social Marista Mont Serrat. Perce-
bemos que o empobrecimento gradativo das famílias é que gera a inserção de crianças no trabalho 
infantil e juvenil e, algumas vezes, o aliciamento desses meninos e meninas para o narcotráfico.

Para criar ações de combate ao trabalho infantil, algumas reflexões foram essenciais para planejar 
as atividades com os educandos: de que forma o trabalho infantil é expresso pela mídia? Como é 
visto o trabalho infantil em nossa comunidade? Como é o cotidiano da criança do Mont Serrat? Por 
que, em um país forte em riquezas naturais e turísticas, há tanta exploração infantil? Quais carac-
terísticas marcam esta exploração? Se o trabalho infantil é proibido, qual o papel do governo e da 
sociedade? Por que as crianças que são obrigadas a trabalhar, não denunciam?

A partir destas questões nasceram as atividades do projeto:

1ª Atividade
Crianças de 6 a 10 anos idade observaram a obra de Cândido Portinari: Meninos pulando carniça 

para construir os conceitos de infância, de família e de comunidade e perceber as diferentes infân-
cias: aquela que brinca, que estuda e que sonha. As observações foram escritas, depois transforma-
das em painel de tecido cru e livretos. 

2ª Atividade
Crianças de 6 a 10 anos conheceram e interpretaram a obra do artista plástico Tolentino Sant 

Ana30 , que se refere à cultura popular e sua resistência frente ao trabalho infantil. Com recortes e co-
lagens de revistas e jornais construíram um painel retratando, na sua perspectiva, o que caracteriza o 
trabalho infantil. Surgiram imagens de criança lavando louça, arrumando a casa, cuidando de bebês, 
catando latinhas e papelão. O conceito de trabalho infantil ganhou forma de poesias e paródias. O 
ritmo escolhido para uma das paródias foi o funk31.  

3ª Atividade
Todos os grupos construíram os conceitos de direito, cidadania e identidade.  O foco inicial foi o 

art. 7º do ECA:

A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida, à saúde, mediante a efetivação de polí-
ticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em 
condições dignas de existência.

 

  27  Utilizamos para os estudos as seguintes obras: ÀRIES, Philippe. História social da infância e da família. (D. Flaksman, Trad.)  
Rio de Janeiro: Zahar, 1973; DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de Papel: A infância, a adolescência e os Direitos Humanos no Brasil.  

14. ed. São Paulo: Ática, 1998; FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 

28  São Paulo: Paz e Terra, 1996; FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. 5ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.  Por exemplo: 
história de uma menina que ganhou o ECA no Centro Social Marista e explicou para a família que livro é este; dos governos brasileiros e 
sua relação com o trabalho infantil; do presidente do Brasil apontando os progressos e o desenvolvimento da nação enquanto crianças 

com máscaras trabalhavam e admiravam brinquedos ou objetos que poderiam servir de brinquedos, vistos pela cidade.

 29  A PJM tem por objetivo desenvolver uma ação evangelizadora que favoreça a 
promoção humana, a solidariedade e o protagonismo juvenil.  

30  Tolentino Sant’Ana é um artista natural de Florianópolis – SC. Ele registra em seus 
quadros imagens de festas, folclore e fé, no cenário da ilha.

31  A letra do funk está no capítulo “O ECA nas vozes das crianças e adolescentes”.
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A construção dos conceitos se deu com a confecção de um jogo de trilha com os direitos. Além 
de ter como objetivo central conhecer e valorizar o ECA, o jogo proporcionou às crianças o enten-
dimento de que ter estes direitos assegurados significa lutar contra o trabalho infantil.  Um gibi 
também foi confeccionado narrando a importância do ECA. 

4ª Atividade
Com o objetivo de estabelecer a relação entre o ECA e o mundo trabalho, os educandos de 11 a 

15 anos construíram os conceitos de redes, parcerias, políticas públicas e trabalho.  Refletiram sobre 
o art. 60 do ECA e saíram do Centro Social para fazer uma pesquisa nos projetos que atendem ado-
lescentes na condição de aprendizes e que compõem a rede local. Compararam com os dados de 
Santa Catarina e concluíram que:

- “O trabalho infantil é proibido por lei, mas a lei não é seguida em muitos lugares.” (Wallison Car-
doso, 15 anos);

- “É comum nas cidades a presença de crianças e adolescentes em cruzamento vendendo doces.” 
(Misael  F. de Souza, 14 anos);

- “Lugar de criança é na escola, enquanto são crianças podem pensar em estudar, depois de com-
pletar 16 anos podem pensar em trabalhar.” (Joice Rocha Sá, 11 anos);

- “Dia 12 de junho. Que dia é esse? O que se comemora nesta data? Certamente que se fizésse-
mos esta pergunta a 100 pessoas, 99 diriam que é o dia dos namorados. O que a grande maioria não 
sabe é que este dia é o dia mundial de combate ao trabalho infantil e que cada vez mais crianças 
engrossam as estatísticas mundiais de exploração. É preciso nos mobilizar. É preciso criar políticas 
públicas para dar respostas a este problema social.” (Sabrina Nascimento, 15 anos; Jeniffer da Silveira, 
13 anos; Bruna da Silveira, 12 anos; Aline Brasil, 14 anos; Ariângela, Gonçalves, 14 anos).

5ª Atividade 
Os educandos de 11 a 15 anos, com o objetivo de construir o conceito de exploração e erradi-

cação do trabalho infantil, fizeram uma interpretação da obra Engraxate, do artista Canato. Da ativi-
dade, outras inquietações surgiram: Crianças, adolescente, rua. Ser de rua. Estar na rua. Escolha ou 
determinação? Sair dela. Opção, condição, imposição ou oportunidades? 

Foram pesquisar no ECA e encontraram o art. 15 que enuncia que a criança e o adolescente 
têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas e sociais, garantidos na 
Constituição de 1988. O art. 18 também chamou a atenção porque coloca o dever de todos em zelar 
pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

6ª Atividade 
Os jovens da PJM, sob a responsabilidade do Assistente de Pastoral, realizaram uma pesquisa no 

bairro sobre a realidade do trabalho infantil.  Foram pesquisadas 60 famílias, abrangendo a média de 
228 pessoas. Constatamos que a média de composição familiar é de 3 a 5 pessoas e 76% das crianças 
e jovens, na faixa etária de 0 a 18 anos frequentam algum tipo de projeto social. Somente 2% destes 
jovens abaixo de 16 anos contribuem na renda familiar. Parece pouco, mas não é aceitável.

Considerações finais

O projeto desenvolvido no Centro Social Marista Mont Serrat ampliou a apropriação e o conhe-
cimento sobre o ECA. O debate teórico sobre a história da criança e do adolescente e a leitura crí-
tica da realidade atual fortaleceu nossa luta política, para não retrocedermos na história da infância 
brasileira e para intensificar em nossos espaços educativos a promoção de direitos e a emancipação 
humana. Proporcionou também a verificação de que os índices de trabalho infantil na comunidade 
do Mont Serrat são baixos, considerando a realidade do Município e do estado de Santa Catarina, 
apesar de inadmissíveis. Os parceiros deste projeto foram: Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Social, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Município de Florianópolis, Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Centro Cultural Escrava Anastácia - Projeto Aroeira.

Entendemos que o projeto proporcionou maior atuação na rede local, a criticidade ao olhar a 
realidade social e o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais que um 
instrumento legal, é instrumento de luta política pelos direitos de crianças e adolescentes.

Reconhecemos a trajetória histórica de luta na área da infância, contudo evidenciamos que 
o Estado brasileiro vem reproduzindo várias formas de violência, impunidade e ruptura com di-
reitos conquistados historicamente. O projeto proporcionou aos participantes um olhar mais 
analítico e observador da realidade social da criança e do adolescente do Centro Social Marista 
Mont Serrat, instigando novas ações. 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS COMBATE AO TRABALhO INFANTIL: 
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O projeto Educação e cidadania com o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu de um 
trabalho coletivo e interdisciplinar, no Centro Social Marista Ir. Acácio, Londrina-PR. Priorizamos na 
seleção das atividades para o projeto atividades lúdicas que favorecessem o entendimento e o inte-
resse pelo tema. Analisamos situações do cotidiano, para entender a aplicação do ECA nos locais de 
vivência, como família, escola, bairro onde moram e grupos de amigos e transformamos o conheci-
mento em diferentes linguagens.

O Projeto foi desenvolvido com 300 educandos, nas oficinas de Educomunicação, Meio Am-
biente e Cidadania, Informática Educativa, Jogos Cooperativos, Artes Cênicas, Artes Circenses, Artes 
Plásticas, Cultura e Movimento, Expressão Corporal e Expressão Musical. A interdisciplinaridade entre 
as oficinas garantiu a riqueza das atividades desenvolvidas.

Além das discussões, leituras e vivência nas oficinas, saímos do Centro Social para buscar na 
comunidade situações de garantia ou de violação dos direitos. Para isso, visitamos a Unidade Básica 
de Saúde do bairro, participamos do programa de rádio realizado ao vivo por uma rádio comunitá-
ria, visitamos o Museu de Londrina, entre outros espaços. A partir das visitas, discutimos o direito à 
cultura, à expressão, à saúde e ao lazer. Constatamos que, ao perceber a demora do atendimento na 
Unidade Básica de Saúde, as crianças e os adolescentes ficaram surpresos e interessados em buscar 
soluções e a compreensão do mecanismo social que gera tanto desrespeito aos direitos adquiridos. 
Conversamos ainda sobre as possibilidades de lazer e cultura que a cidade oferece, que não são 
muito utilizadas pelos cidadãos.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
COM O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Jackeline Rodrigues Gonçalves32 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS

O livro Causos do ECA33 e a navegação na Cidade dos Direitos34  disponibilizada pelo Portal  
Pró-menino, foram ferramentas usadas para dinamizar o aprendizado sobre o ECA. Além da leitura 
de alguns causos, com a Cidade dos Direitos os educadores apresentaram aos educandos o Sis-
tema de Garantia de Direitos e os caminhos que podem recorrer para fazer com que seus direitos 
sejam garantidos e respeitados.

A finalização do projeto foi compartilhada com as famílias e com a comunidade, em comemora-
ção ao 4° aniversário do Centro Social Marista Ir. Acácio. No evento, foram apresentados os produtos 
das oficinas sobre o ECA: esquetes teatrais, vídeos, coreografias, murais de fotografias, exposições 
de trabalhos, número circense e músicas que retrataram os direitos fundamentais. O evento reuniu 
cerca de 500 pessoas.

Muitos foram os frutos colhidos no projeto. Um deles foi a participação do educador de Edu-
comunicação, Roberto Antonio Pereira de Camargo, no concurso “Causos do ECA” promovido 
pela Fundação Telefônica por meio do Portal Pró-Menino. Esse concurso buscou registrar boas 
práticas relacionadas à garantia de direitos de crianças e adolescentes iluminadas pelo ECA.  
O educador participou escrevendo o relato: Quando a coragem de aprender vence o medo de en-
sinar35. Ele relatou a experiência de trabalhar com a inclusão de educandos com Síndrome de 
Down e recebeu o primeiro lugar regional pelo causo que escreveu. Seu trabalho foi publicado 
no Livro “Causos do ECA” 36. Percebemos no trecho a seguir seu aprendizado ao se deparar com 
uma situação desafiadora em seu trabalho:

“[...] Não demorou muito para eu perceber que era inviável pressupor um nivelamento da turma. 
Na verdade, a presença de adolescentes com Síndrome de Down criava uma oportunidade imen-
sa de trabalhar com a diversidade. Como eu não conseguia fazer essa leitura, acabei cedendo à 
tentação de diferenciar o conteúdo e objetivo de cada atividade, oferecendo sempre uma alter-
nativa diferente aos três educandos [...] É claro que eles se ocupavam facilmente e, com exceção 
do Gustavo, pareciam não se importar nem um pouco com a atividade do restante da turma. E foi 
justamente esse garoto maravilhoso que, com seus olhinhos muito vivos e sua curiosidade estam-
pada no rosto, encorajou-me a fazer o que todo educador precisa aprender: não limitar o horizonte 
de aprendizagem dos seus educandos [...]”.

A publicação do causo enalteceu a todos do Centro Social. Incentivou-nos a registrar nossas 
histórias e a refletir sobre a importância de cada situação bem sucedida na defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Considerações finais

Consideramos que, antes do desenvolvimento do projeto, muitos dos educandos atendidos por 
este Centro Social Marista pouco ou nada sabiam a respeito do ECA. Podemos concluir que a difi-
culdade de enxergar, na prática, a aplicabilidade das ações do ECA foi transformada em ações que 
pudessem ajudar a diminuir a distância entre o ECA e a vida. A primeira aproximação serviu de im-
pulso. A expectativa institucional é que, com as ressonâncias deste projeto, o ECA seja efetivamente 
um recurso utilizado pelos educandos do Centro Social Marista para lutar por seus direitos. 

EDUCAÇãO E CIDADANIA COM O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

32  Graduada em pedagogia, coordenadora pedagógica do 
Centro Social Marista Irmão Acácio, Londrina – PR.

33  Publicação da Fundação Telefônica.

34  Disponível em:< http://www.promenino.org.br/cidadedosdireitos/#/home>  

35  Disponível em: <http://www.promenino.org.br/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/
ConteudoId/57868b35-e936-4a64-a9c3-f7c36e654bec/Default.aspx>

36  Disponível em:< http://www.promenino.org.br/cidadedosdireitos/#/home>

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA. Causos do ECA: uma história puxa outras. O Estatuto  
da Criança e Adolescente no cotidiano. São Paulo: Fundação Telefônica, 2008.
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O Projeto Convivendo e Aprendendo: Construindo Relações, realizado por educandos e educa-
dores do Centro Social Marista Chapecó - SC teve o objetivo de assegurar a crianças e adolescentes 
sua condição de sujeitos de direitos, por meio da participação na construção coletiva do código  
de convivência e no exercício das relações democráticas. 

Considerando a situação peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimen-
to, é fundamental propiciarmos vivências para que eles escolham e decidam, contribuindo para  
o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social.

O Projeto Convivendo e Aprendendo: Construindo Relações nasceu a partir de um diagnóstico 
com educandos, seus familiares e a comunidade do entorno do Centro Social Marista Chapecó, em 
busca de sugestões que fortalecessem e qualificassem a convivência de todos os atores envolvidos 
na educação. Esse diagnóstico demonstrou ser urgente a construção um projeto para discutir co-
letivamente as situações de conflito nas relações interpessoais. Seria necessário criar situações de 
aprendizagem em que os educandos buscassem formas pacíficas de resolver conflitos diários, com 
base no diálogo e nos acordos coletivos.

Participaram do projeto crianças e adolescentes atendidos no Centro Social, suas famílias  
e a comunidade. As crianças e adolescentes têm entre 08 e 14 anos e participam diariamente de 
oficinas socioeducativas, no contraturno escolar. As famílias e a comunidade também participam 
dos encontros formativos realizados pelo Centro Social.

De acordo com o art. 4º do ECA, 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 projeto foi criado para contemplar na proposta educativa as múltiplas dimensões que envol-
vem a convivência familiar e comunitária, a fim de estimular uma consciência crítica de todos que 
fazem parte da comunidade e formar para lidar com as complexidades do processo da convivência 
saudável. Esta perspectiva vai ao encontro do que preconiza o ECA, possibilitando atividades que 
promovam o convívio familiar e comunitário, com oportunidade de uma educação integral, que 
favoreça o afeto, a segurança, o diálogo e o equilíbrio emocional.

O educador Paulo Freire, na sua obra Pedagogia da Autonomia (1996) nos apontou que a educa-
ção é um ato político, o que pressupõe posicionamento crítico e relação dialógica entre educador 
e educando. Portanto, um projeto educacional precisa buscar fortalecer a construção da identidade 
individual e coletiva, promovendo o sentimento de pertença à comunidade, o respeito à diversida-
de e a educação cidadã.

Paulo Freire nos inspira a reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos e assegurar s 
ua participação na reflexão sobre os princípios de convivência e na construção coletiva de códigos 
da boa convivência na família, na escola e nos grupos sociais que frequentam. O pensamento frei-
reano auxilia-nos na convicção de que a convivência saudável é possível, desde que as pequenas 

CÓDIGOS DE CONVIVÊNCIA: 
A EXPERIÊNCIA DO CENTRO SOCIAL 
MARISTA CHAPECÓ

Fabiana Fontanelli Ribeiro37 e Marilusa Rossari 38

37  Graduada em pedagogia e especialista em psicopedagogia; educadora  
de comunicação social do Centro Social Marista Chapecó. 

38  Graduada em pedagogia, especialista em educação infantil e séries iniciais,  
em psicopedagogia clínica e institucional; diretora do Centro Social Marista Ecológica. 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS CóDIGOS DE CONVIVÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA ChAPECó
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Considerações finais 

Sabemos que os desafios da prática da convivência pacífica são permanentes, mas percebemos 
que avançamos nas dimensões da democracia e participação, com base em princípios da convi-
vência saudável. A experiência reforçou a ideia que os espaços de educação e o contexto social em 
que os educandos estão inseridos são responsáveis pela construção de valores e resolução de con-
flitos, por meio do diálogo e da cultura da paz. O diálogo é uma das dimensões essenciais quando  
se pensa em aprender a conviver, pois não há possibilidade de convivência sem diálogo. Viver 
uns com os outros, além de ser direito de todos, é um contínuo exercício de diálogo e aprender a 
dialogar pressupõe respeitar e acolher as opiniões vindas da diversidade do grupo. Desenvolver 
um projeto coletivo para promover a boa convivência foi o desafio abraçado pela equipe, por en-
tender que a convivência é a melhor maneira de cada um manifestar seus desejos e sentimentos 
e, ainda, desenvolver a autonomia.

Três eixos metodológicos: ludicidade, 
interdisciplinaridade e horizontalidade

A ludicidade foi um recurso privilegiado para a construção de códigos de convivência  com crian-
ças e adolescentes, pois entendemos que por meio do brincar aprendemos com interesse, alegria  
e criatividade. Atividades como teatro, música, gincanas, visitas e integração a espaços da comunida-
de, acesso a espaços culturais da cidade foram utilizadas para discutir a boa convivência. 

Entendemos que conviver ultrapassa o espaço educativo e envolve as famílias, a escola,  
a comunidade local e a sociedade. Por isso, as atividades envolveram a comunidade, com a produção  
de um vídeo sobre convivência, que envolveu a construção de maquetes com situações que  
retratam o cotidiano externo e interno ao Centro Social e o Livro da Convivência, que foi construído 
pelos educandos, registrando as atividades do projeto. O livro envolveu as famílias e está sempre 
disponível a todos da comunidade.  

No Centro Social Marista acontecem oficinas de Informática Educativa, Meio Ambiente, Cidadania, 
Jogos Cooperativos e Comunicação. A interlocução entre as oficinas foi uma estratégia importante 
de envolvimento dos educandos e educadores das diversas áreas do conhecimento. Acreditamos 
que, para a execução de determinada ação há necessidade de somar habilidades, com o traba-
lho coletivo valorizamos os talentos individuais. A interdisciplinaridade é um desafio a ser enfren-
tado nos espaços educativos formais, mas percebemos que, quando um projeto torna-se coletivo,  
os resultados são melhores. Melhora a aprendizagem dos educandos, a fluência da comunicação  
e a coerência da abordagem pedagógica dos educadores.

As situações difíceis nas relações diárias foram utilizadas nas rodas de conversa diárias. A hori-
zontalidade na relação entre educandos e educadores garantiu a construção coletiva de regras e o 
fortalecimento dos vínculos entre eles.

situações diárias sejam mediadas com seriedade, alegria e esperança. Para tanto, é imprescindível  
a disponibilidade para o diálogo nas relações entre educandos e educadores. O educador, a partir 
do momento que compreende que a educação é uma forma de intervenção no mundo, promove  
a liberdade, respeita a autonomia do educando, aprende a escutar com sensibilidade e a tomar de-
cisões a partir da opinião e decisão de todos. 

Para Xésus Jares39, conviver significa viver uns com os outros com base em um código valorativo 
de um determinado contexto social.  Para ele, conflito e convivência são duas realidades inerentes 
a toda forma de vida em sociedade. Por isso discutir sobre os conflitos faz parte da ação educativa. 
Nesse sentido, a aprendizagem da convivência é inseparável de qualquer processo social, seja fami-
liar, escolar, de lazer, do trabalho. De acordo com o autor, até os meios de comunicação precisam ser 
olhados com criticidade, pois exercem forte incidência nos modelos de convivência determinando 
comportamentos, valores e referências. 

Estamos aprendendo continuamente a conviver. Segundo Jares, toda convivência é regida,  
explícita ou implicitamente, por um marco regulador de normas e valores, tanto no âmbito micro 
da família e entorno imediato ao indivíduo, quanto no conjunto dos diferentes contextos sociais nos 
quais vivemos. 

  39  O autor Xésus Jares tem algumas obras importantes sobre o tema, entre elas: Pedagogia da con-
vivência. São Paulo: Palas Athena, 2008; Educação para a paz. Sua teoria e sua prática. Porto Alegre: Artmed, 

2002 e Guia de educação para a convivência. Edições Asa, 2002. Lisboa, Portugal: edições Asa, 2002.

40  “O código de convivência é um instrumento fundamental para a comunicação, Implica um con-
junto de regras, acordos e linguagens próprias para que as pessoas se comuniquem e se compreendam 

melhor na convivência. O código representa a construção do que uma coletividade determina como sen-
do o mais apropriado para a cultura dos grupos. Deve facilitar a vida, auxiliando na humanização, por meio 

da compreensão dos limites, do respeito, das relações interpessoais, da vida comunitária.” (Referenciais 
teórico-metodológicos da Proposta Socioeducativa Marista, 2009, versão preliminar).

RELATO DE EXPERIÊNCIAS CóDIGOS DE CONVIVÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA ChAPECó
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O Centro Social Marista Ir. Rivat fica na Região Administrativa de Samambaia, Distrito Federal, 
região onde há altos índices de violação de direitos humanos. O principal objetivo do Centro 
Social é contribuir na formação integral, promovendo a inclusão social, o resgate da autoestima 
e a dignidade da comunidade, com o desenvolvimento de projetos de educação básica e de 
assistência social.  

Nesse local, vários projetos foram desenvolvidos para garantir a defesa de direitos das crianças e 
adolescentes da comunidade, por exemplo, a alfabetização, em 14 anos, de mais de 3.200 crianças. 

Um dos projetos de maior relevância é o ECA na Escola, que tem como objetivo possibilitar 
aos educadores e educandos oportunidade para construção de conhecimentos que garantam 
a formação de cidadãos críticos, autônomos e conscientes de seus direitos, bem como o forta-
lecimento da rede socioassistencial. Para tanto, a experiência de Samambaia no projeto Eca na 
Escola focou a formação contínua dos educadores.  

ECA NA ESCOLA: 
A EXPERIÊNCIA DO CENTRO 
SOCIAL MARISTA IR. RIVAT

Silvana Cristina Andrade Daniel41

Caminhos metodológicos

Iniciamos, em parceria com a Fundação Telefônica, a formação de gestores e educadores  
e o desenvolvimento de projetos pedagógicos nos espaços educativos. Por meio de palestras dia-
logadas, relatos de experiências e grupos de estudo, os educadores foram preparados para desen-
volver o projeto.

Uma das atividades marcantes do projeto foi a conversa entre os educandos do 5º ano do ensino 
fundamental, a assistente social e um conselheiro tutelar. O objetivo dessa atividade foi de formar 
os educandos para serem multiplicadores e parceiros na divulgação do ECA. O Conselho Tutelar }
é um dos temas do ECA que gerou mais curiosidade entre os educandos do Centro Social Marista 
Ir. Rivat. Para esclarecer algumas dúvidas, o Conselheiro Tutelar Israel Vieira foi entrevistado por eles, 
conforme texto a seguir:

41  Graduada em administração com especialização em gestão e desenvolvimento da 
educação profissional, diretora do Centro Social Ir. Rivat, em Brasília – DF.

ECA NA ESCOLA: A EXPERIÊNCIA DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA IR. RIVAT
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Crianças: O Conselho tutelar dá conselho ou prende? 
Israel Vieira:  Só conselhos. Não prendemos.

Crianças: O menino que vai para abrigo pode receber visita? 
Israel Vieira:  Pode, com autorização do juiz que o abrigou.

Crianças:  Até que ponto o Conselho Tutelar pode aguentar? 
Em que caso o Conselho Tutelar pode tomar a guarda do filho? 
Israel Vieira:  Em nenhuma situação podemos tomar a guarda 
de uma criança, mas poderemos sugerir ao juiz ou ao promo-
tor, caso a criança esteja sofrendo violação de seus direitos.

Crianças:  Quem te agrada no trabalho e quem não te agrada? 
Israel Vieira:  O que me agrada é a rede socioassistencial que 
funciona. Não me agradam os politiqueiros que se favorecem.
[olhares de dúvida]

Crianças:  Se os pais de vez em quando não conseguem  
dar conta dos seus filhos, como é que vocês conseguem? 
Israel Vieira:  Mediamos os conflitos com o diálogo.

Crianças:  Se a criança fugir de casa é caso de Conselho Tutelar? 
Israel Vieira:  Sim. Ela está desprotegida.

Crianças:  Por que você não tem pena de tirar as crianças  
dos seus pais? 
Israel Vieira: Não fazemos isso. 

Crianças:  Se um pai enforcar a sua filha, quando quase mata  
a gente, o que vocês podem fazer? [risos...]
Israel Vieira:  Encaminhar o caso para delegacia competente.

Crianças:  Você já levou alguém do Marista? 
Israel Vieira:  Não. Nunca precisou.

Crianças: Como vocês conseguem aconselhar a criança  
e o adolescente?
Israel Vieira: Primeiramente, ouvindo o que  eles têm  
para dizer e depois, orientando o que melhor para eles  
nas suas diversas situações.

Roda de conversa com 
o conselheiro tutelar

RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Os educandos apresentaram o resultado dessa formação em um stand no evento comemorativo 
ao aniversário do ECA, promovido pelo Conselho Tutelar da região. Com a entrevista, o conselheiro 
tutelar nos ajudou na explicação sobre seu papel e sua atuação. Além dessa atividade, a entrevista 
com a jornalista Tatiana Beltrão, da Rádio Nacional, fez com que os educandos despertassem para  
a criação de uma rádio escolar durante o horário de convivência e interação.

Em 2009 o projeto Eca na Escola ampliou-se. Formamos os novos educadores e fortalecemos  
a equipe já existente com vários encontros. Os desafios mais frequentes relatados foram o alto índice 
de violência na comunidade e a falta de limites dos educandos durante as atividades. 

Convidamos um representante do Ministério Público, o promotor de Justiça do Distrito Federal 
Dr. Otto de Quadro, para conversar com os educandos sobre o Regimento Escolar e o ECA. Sua ex-
plicação esclareceu sobre o papel da educação na promoção dos direitos humanos. Posteriormente 
continuamos o grupo de estudos sobre o ECA e esse percurso culminou na construção do código 
de convivência entre educandos e educadores, traçando combinados coletivos. 

Por fim, fizemos um mascote, o Super Eca42, com os educandos para comemorar os 20 anos do 
ECA. O teatro com o Super Eca retratou a história da violação dos direitos da criança e do adoles-
cente. O super-herói salva as crianças da violência das ruas e apresenta para elas o ECA, mostrando 
como podem mudar o seu contexto dialogando com as pessoas que defendem seus direitos. 

Considerações finais

Percebemos que, após vários anos de estudos, os principais resultados da inserção do ECA na 
Escola foram: 

• Melhora do convívio entre os educandos e educadores por meio do respeito e escuta;

• Apropriação do ECA pelos educandos e educadores;

• Conhecimento da rede socioassistencial da região;

• Voz ativa, representativa e democrática dos educandos nas atividades escolares dentro do Cen-
tro Social para garantir seus direitos por meio do protagonismo juvenil;

• Formação de multiplicadores dos direitos e deveres para outros lugares da comunidade.

Infelizmente o ECA não é tão conhecido na maioria das escolas, devido à resistência de alguns 
profissionais que, por não conhecerem nem terem lido o Estatuto, têm a idéia que ele teria confe-
rido apenas direito às crianças e aos adolescentes numa espécie de “permissão para tudo”. Como 
consequência, muitos educadores sentem sua autoridade ameaçada. Isso comprova a necessidade 
da formação sobre o ECA nos espaços escolares, para que o vejam como um instrumento de defesa 
dos direitos daqueles que estão em condição peculiar de desenvolvimento.   

Esperamos que, ao compartilhar nossa história aqui, possamos inspirar outras instituições a refor-
çar a crença na formação continuada dos educadores para desenvolver projetos significativos com 
as crianças e adolescentes, para a promoção dos direitos humanos.

ECA NA ESCOLA: A EXPERIÊNCIA DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA IR. RIVAT

42  Super Eca foi o nome escolhido pelos educandos para o personagem, 
inspirado na radionovela “Super ECA”, que faz parte da série de CD e DVD: 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, produzido pela Rádio 
Margarida em parceria com a Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil). 





O processo de mundialização criou, em ritmo acelerado, novas necessidades que precisam  
ser constantemente revistas e atualizadas. Cada vez mais o homem torna-se cidadão do mundo, 
o que exige dele novo posicionamento em relação à sua própria vida e à vida dos que o cercam.

O ser humano, ao longo dos séculos, apropriou-se dos bens da natureza, alterou seus ciclos, 
redefiniu seus espaços e teve como resultado a crise ambiental que coloca em risco a sua própria 
vida e a crise de valores como a solidariedade, a convivência familiar, a igualdade de oportunidades, 
a participação política, entre outros. 

Entretanto, no interior da própria sociedade existem forças que se opõe fortemente a essas 
tendências desagregadoras. Isso acontece porque vivemos na democracia, que se caracteriza pelo 
respeito aos direitos humanos, pelo voto livre e universal e pela alternância no poder. Um dos 
fundamentos do regime democrático é o conceito de cidadania. Segundo o sociólogo Herbert de 
Souza (1995), “cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa 
ativamente de todas as questões da sociedade”.

É a educação que garante a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes 
de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na realidade em que vivem e na qual es-
peram ver atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas. A escola, como 
local formal de educação, passou a ser o espaço em que, mais que a aprendizagem de conteúdos 
e métodos, pode ensinar valores para a cidadania.

Com a intenção de incentivar a participação infantil e juvenil nas decisões da sociedade exer-
citando a cidadania, o Colégio Marista de Londrina desenvolveu um projeto em que  

o Estatuto da Criança e do Adolescente foi objeto de estudo de 90 educandos 
e 73 famílias, para conhecer a legislação e identificar, na so-

ciedade, as situações de garantia ou violação dos direitos 
das crianças e adolescentes e, ainda, as instâncias que 
garantem, promovem e defendem tais direitos. 
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ESTUDOS SOBRE O ECA: 
A EXPERIÊNCIA DO COLéGIO 
MARISTA DE LONDRINA

Josmari Pauzer43

RELATO DE EXPERIÊNCIAS ESTUDOS SOBRE O ECA: A EXPERIÊNCIA 
DO COLÉGIO MARISTA DE LONDRINA

Algumas atividades do projeto

Para entender o que é ser criança e adolescente nas diferentes décadas e contextos, fizeram 
uma linha do tempo com a concepção de criança, da Idade Média até os dias atuais. Essa atividade 
provocou a criticidade dos educandos em relação aos abusos cometidos contra crianças e adoles-
centes ao longo do tempo. Discutiram, ainda, quais são os abusos presentes nos dias atuais, como  
o bullying, o trabalho infantil, a violência doméstica, entre outros.

Fizemos leituras, debates e discussões dos capítulos do ECA, com apresentações de teatro, jor-
nais, shows, programas de rádio e produções textuais sobre o que haviam aprendido. 

Todos os educandos da 7ª série utilizaram o laboratório de informática para realizar suas pesqui-
sas e navegar no site da Cidade dos Direitos44 para conhecer a história das políticas de atendimento 
da criança e do adolescente no Brasil e compreender a importância das conquistas sociais do ho-
mem no exercício da cidadania.

Nos ricos debates que ocorreram após as pesquisas, discutiu-se a possibilidade da participação 
política desses adolescentes como forma de intervenção e consolidação da democracia no país. Eles 
relacionaram liberdade e responsabilidade como princípios fundamentais no exercício de cidadania 
e planejaram ações para desenvolver atitudes imediatas em seu cotidiano para exercitar a cidadania, 
cumprindo deveres como economizar energia elétrica e água, colaborar com a limpeza pública, 
valorizar a escola e participar de projetos sociais.

Após os estudos e apresentações nossos alunos concluíram que as condições de vida das crian-
ças podem indicar o nível de desenvolvimento de um país e nos permitem fazer projeções de como 
será a situação no futuro. Ao aceitar passivamente enormes contingentes de crianças de rua, a so-
ciedade está negando a essas pessoas as condições básicas de vida e mostrando o lado mais cruel 
da ausência de cidadania. 

Para finalizar e entender a participação política como forma de intervenção e consolidação da 
democracia no país, os educandos visitaram os Três Poderes: Prefeitura de Londrina, Câmara dos 
Vereadores e Poder Judiciário. Na articulação com a Prefeitura, Câmaras de Vereadores e Sistema 
Judiciário de Londrina, conseguiram ter a visão concreta do funcionamento dos poderes e suas 
relações com o cidadão.

43  Graduada em pedagogia, especialista em séries 
iniciais e ensino religioso, professora e coordenadora da 
área de ensino religioso do Colégio Marista de Londrina.

44  Cidade dos Direitos é um site que simula um município ideal 
para assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente. Disponível em: www.promenino.org.br/cidadedosdireitos
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Considerações finais 

Nosso objetivo foi conhecer a história das políticas de atendimento da criança e do ado-
lescente no Brasil, para compreender a importância das conquistas sociais e direitos e deveres  
do homem no exercício da cidadania. Fazer os educandos saírem da realidade de classe média  
e alta (onde os abusos estão distantes ou encobertos) e aprimorar a criticidade para olhar para 
os problemas da sociedade foi um desafio do projeto. Quando se depararam com realidades so-
ciais e econômicas distintas das suas, perceberam o enfrentamento vivido por inúmeras pessoas  
que têm a mesma faixa etária, com os direitos violados diariamente. Foi uma experiência muito 
rica para educadores e educandos.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS
ESTUDOS SOBRE O ECA: A EXPERIÊNCIA 

DO COLÉGIO MARISTA DE LONDRINA
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Brincar é um direito estabelecido no art. 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A garantia 
desse direito nasce da importância que a dimensão lúdica exerce no desenvolvimento do ser hu-
mano. Quando crianças, vivemos buscando espaços para brincar e inventando brincadeiras com 
os materiais que tivermos à nossa disposição. O brincar é tão humano que faz parte de própria 
essência humana. Quando crescemos, as responsabilidades do mundo adulto tantas vezes não 
permitem que cultivemos essa dimensão. Porém, cada vez mais ela também é negada no mundo 
infantojuvenil, provocada pela adultização precoce e pelas rotinas intensas de atividades destina-
das às crianças e adolescentes.

Bons tempos aqueles em que as crianças brincavam nas ruas, com segurança, no meio de seus 
amigos vizinhos. A rua era o próprio quintal da casa, ali se aprendia, crescia e fazia amigos para  
a vida toda. Tradições eram passadas nas gerações e os vínculos eram fortalecidos e provocavam a 
autorrealização das meninas e meninos, quando faziam juntos, descobriam, inventavam e cresciam.

Por esses motivos, na oportunidade de se desenvolver um projeto relacionado aos direitos das 
crianças e adolescentes, escolhemos o direito ao brincar como tema central.

DIREITO DE BRINCAR
Gillys Vieira da Silva45 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS DIREITO DE BRINCAR

  45  Graduada em pedagogia, estudante do curso de 
Pós-graduação em psicopedagogia na Universidade Estadual de 

Maringá. Coordenadora pedagógica do Centro Social Marista de Maringá.
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Considerações finais

Brincar é um exercício de convivência e a convivência é a condição da vida humana. Durante  
a brincadeira observamos que cada pessoa vive intensamente suas emoções, testa, conhece e supe-
ra seus limites e se aproxima dos outros, reforçando sua confiança pessoal.

Desde sua implantação, o Projeto Rua da brincadeira se tornou uma ação de partilha desenvol-
vida todos os anos pelos educandos, com o propósito de garantir o direito de brincar e a interação  
da comunidade com o Centro Social.   

Resgatar as brincadeiras tradicionais e criar nossos próprios jogos com o projeto Rua da brinca-
deira foi promover um direito da criança e adolescente, estabelecido em lei, mas tantas vezes es-
quecido e não valorizado. Dessa maneira, colocamos na ação do cotidiano, sentimentos de alegria, 
cooperação, união e solidariedade reforçados na Rua da brincadeira.

Assim nasceu o projeto 

A primeira ideia que surgiu no Projeto ECA, desenvolvido em 2007, foi a organização de uma  
Rua da Brincadeira preparada pelos adolescentes, com o intuito de exercitar o lazer na rua, para que, 
quem sabe, resgatar a cultura lúdica da comunidade. A ideia foi logo abraçada por todos. 

Para valorizar e garantir a participação das crianças e adolescentes no planejamento da ativi-
dade constituímos um Conselho, que exigiu uma formação com os educandos sobre participação  
e responsabilidade. 

Um grupo preparou um teatro chamado por eles de “Cara Pintada”, inspirado na história A turma 
da Helena: uma aventura pelo mundo do Estatuto da Criança e do Adolescente46, cujo enredo abordava 
os direitos da criança e do adolescente estabelecidos no Estatuto, para provocar as discussões sobre 
o direito de brincar. 

O debate suscitado pela apresentação teatral foi bastante produtivo para iniciar a estruturação 
do Conselho Consultivo. 

Os grupos se reuniram para planejar as candidaturas, a eleição e a escolha dos representantes 
dos grupos. Após as eleições os conselheiros construíram um calendário de reuniões e estabelece-
ram algumas funções do Conselho como: levantar e discutir demandas do Centro Social; fiscalizar e 
cobrar a efetivação do código de convivência; discutir propostas de novos projetos e contribuir na 
organização dos eventos.

A posse dos primeiros conselheiros do Conselho Consultivo foi celebrada com festa. Cada grupo 
foi representado por um titular e dois suplentes, escolhidos democraticamente por seus integrantes.

Na primeira reunião, os conselheiros já iniciaram a organização da “Rua da Brincadeira”, um es-
paço do brincar, onde crianças, adolescentes e famílias poderiam exercitar o direito de brincar e 
compartilhar brincadeiras tradicionais. 

A escolha das brincadeiras foi resultado de uma pesquisa realizada pelas crianças e adolescentes. 
Para dinamizar o processo formamos grupos, onde uns ficaram responsáveis por escolher as brin-
cadeiras e promover a divulgação do evento e outros se responsabilizaram pela organização das 
brincadeiras e do espaço.   

As principais atividades da rua da brincadeira foram: amarelinha, peteca, bandeira, pimbor47, elás-
tico, bolinha de gude, jogos de tabuleiros (dama, xadrez, resta um), futebol, vôlei, pintura, escorrega-
dor no sabão, além de brinquedos como casa de bolinhas e pula-pula. 

O prazer de brincar estava presente no semblante de cada criança, cada adolescente, cada famí-
lia. Foi um momento de fundamental importância, não somente para aprendizagem dos educan-
dos, mas também para os novos sentidos e significados que a comunidade (re) construiu para a rua. 

“Eu achei muito legal a Rua da brincadeira e todas as atividades que tinha, como o escorrega no 
sabão, a pintura facial, a pintura na rua e tantas outras coisas. Brinquei pra caramba neste dia.” 
(Gabriel Pierini, 13 anos).

“A Rua da brincadeira foi uma atividade que gostei muito, tinha escorrega no sabão, pintura na rua, 
piscina de bolinhas, pimbor, além da pipoca e do algodão doce. Adorei tudo.” (Lucas Silva , 9 anos).

“A Rua da brincadeira foi um atividade muito legal onde tinha várias brincadeiras como: cama 
elástica, pimbor, piscina de bolinhas, pintura facial, escorrega no sabão, jogos de tabuleiro e muitas 
outras coisas. Acho que todos saíram muito felizes com tudo que foi preparado pelos educandos 
e educadores do Centro Social.” (Gustavo Henrique, 14 anos).

  46  Projeto sob a coordenação da Prof.ª Maria Zaira Fátima de Rezende Gonzáles Leal na Universidade Estadual de Maringá. 

47  Trata-se de um jogo de estratégia coletiva e agilidade. Para construção do jogo devemos desenhar no chão 6 (seis) 
quadrados grandes com aproximadamente 3m² dispostos em duas colunas, onde nas extremidades será feito um risco sepa-

rando o local de saída da equipe pegadora e no extremo oposto a saída da equipe que foge dos pegadores.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS DIREITO DE BRINCAR
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“Minha presença no 

mundo não é de 

quem nele se adapta, 

mas de quem nele se insere. 

É a posição de quem luta 

para não ser apenas objeto, 

mas sujeito também da 

História.”

   

Paulo Freire

As crianças e os adolescentes que 
participaram dos projetos demonstraram, 

à sua maneira, seu olhar sobre o ECA. 
O pensamento crítico e socialmente 

comprometido das meninas e meninos 
permeou rodas de conversa, entrevistas, 

expressões em diferentes linguagens e as 
produções aqui registradas.  
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O ECA NA VOZ  
DOS EDUCANDOS 
DO CENTRO SOCIAL 
MARISTA IR. RIVAT48  

O Eca e nossos direitos
Augusto Damasceno 

“Todos os adolescentes têm o direito de 
aprender uma profissão, por isso, é permitida 
a eles uma escola profissional. Podemos sim 
trabalhar após completar 16 anos, desde que 
não seja um trabalho perigoso e à noite. Mas é 
também obrigação do Estado oferecer escola 
perto da sua casa. Além de quadras de espor-
tes, bibliotecas, teatro... Tudo o que é bom para 
o desenvolvimento da criança e adolescente! 
A cada direito temos um dever: se tem pais 
cuidando de você, tem o dever de obedecer. 
Eles dividem o poder familiar, dando ordens 
em casa cumprindo a finalidade da família.”

O ECA e o  
Conselho Tutelar

Milena da Silva Leite 

“O ECA é o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, ele é formado por direitos para as crian-
ças e adolescentes. Também existe o Conselho 
Tutelar. Ele serve para ajudar as famílias que não 
conseguem cuidar de seus filhos sozinhas.”

Todas as crianças  
e adolescentes têm  
os mesmos direitos

Sthela Raphaela 

“O ECA é muito importante, todas as crian-
ças têm o direito à educação, ter uma família, se 
divertir, brincar, ter uma escola para estudar, à 
saúde e alimentação, moradia e muito carinho.

Os deveres da criança e do adolescente são: 
respeitar os mais velhos, dar comida aos ani-
mais, a ir à escola e fazer as tarefas de casa.

O abrigo é onde muitas crianças vivem. As 
crianças vivem lá porque são maltratas den-
tro de casa. Elas são informadas ao Conselho 
Tutelar, porque as crianças e os adolescentes 
estão trabalhando em casa e não estão estu-
dando, por isso que temos que denunciar ao 
Conselho Tutelar.”

O Estatuto da Criança  
e do Adolescente

Thalita Gonçalves

“O ECA é muito importante. Toda criança 
e adolescente têm direito a carinho, educa-
ção, ter uma família, brincar e estudar. Elas 
também têm o dever de ajudar a mãe em 
casa e estudar. Todas as crianças têm os mes-
mos direitos. Criança tem que brincar e se 
divertir, não ficar na rua vendendo bala ou 
fazendo trabalho pesado.”

O ECA NAS VOZES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O que penso sobre o ECA
Pedro henrique Alves Nunes

“O ECA é um livro que fala sobre os direi-
tos e deveres da criança e do adolescente. Os 
conselheiros existem para aconselhar as pes-
soas. Segundo o ECA os conselhos têm que 
fazer cumprir os direitos e deveres. Já está na 
hora do ECA ser conhecido.”

De que fala o ECA?
Larissa da Silva Tavares de Oliveira 

“Fala dos direitos e deveres da criança e do 
adolescente, pois o respeito é bom e todos 
gostam. Não podemos maltratar a criança, 
porque se não o pai e a mãe podem até ser 
presos. Mas, para isso não acontecer temos 
que não maltratar as crianças e sim respeitá-
-las. O ECA é muito importante para todos, 
principalmente para a criança e o adolescen-
te. Nós também devemos respeitar o Estatuto 
da Criança e do Adolescente.”

Direitos e Deveres
Camilla Alves de Oliveira 

“O ECA tem vários direitos assegurados à 
criança e ao adolescente. Direitos a uma boa 
alimentação, um bom lar etc. Mas temos o de-
ver de obedecer a pai e mãe e estudar.

O ECA é uma lei que protege a criança e 
o adolescente a sair do vício das drogas, dos 
abusos sexuais e das brigas. Quando ado-
lescentes não têm pai ou mãe, têm direito a 
um lar para morar. As crianças têm deveres e 
direitos, esses direitos devem ser respeitados 
por todos e todas. São muito importantes 
para o nosso mundo.”

ECA: nossos direitos
Tayrine Gomes de Oliveira 

“Todas as crianças e adolescentes têm o 
direito de brincar, estudar de ter uma famí-
lia e se alimentar bem, não trabalhar e sim 
ajudar sua família em casa, não na rua. Quan-
do o Conselho Tutelar encontra crianças e 
adolescentes na rua, trabalhando, a primei-
ra coisa que eles fazem é conversar com os 
responsáveis pela criança e comunicar que a 
criança e adolescente não podem trabalhar. 
Se não resolver elas pegam a criança ou o 
adolescente para ajudá-los de outra forma, 
até mesmo colocando eles em um abrigo. O 
ECA existe para ajudar a criança e o adoles-
cente e deve ser respeitado.”

O que sei sobre o ECA
Gabrielle Plasmo da Costa 

“O ECA é um projeto que ajuda famílias 
de todo canto do Brasil. Mas ajuda crianças e 
adolescentes, mostrando-os o caminho certo. 
O ECA, com a ajuda do Conselho Tutelar, de-
fende os direitos de crianças e adolescentes.”

O ECA NA VOZ DOS EDUCANDOS DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA IR. RIVAT

  48  Produção relacionada ao relato ECA na escola: a experiência  
do Centro Social Marista Ir. Rivat descrito nesta publicação. 
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A voz do Super Eca 
Reynaldo Moura de Souza 

“Olá! Eu sou Reynaldo. Escrevo para contar 
sobre minha história no Centro Social Marista Ir. 
Rivat. Comecei em agosto de 2009, pensava em 
frequentar o Centro Social para jogar bola, ter in-
formática... achava o máximo! Mas, quando che-
gou um tal de Santa Rosa, mudou minha vida. 
Quando soube que chegou um educador de 
teatro, me empolguei tanto que eu falei para mi-
nha mãe me deixar fazer teatro: - por favor mãe, 
vai que eu me torno um ator, até mesmo um 
cantor! Eu não deixava de sonhar. Claro! Até en-
tão só houve a primeira e a segunda peça que eu 
atuei. Não foi papel principal. Chegava em casa e 
começava a chorar. Porém, as portas (ou as corti-
nas do palco) foram se abrindo para mim. Come-
cei fazendo um papel de vilão em uma história 
infantil, que em minha opinião foi um sucesso! 
Depois disso viajei com um educador para Ribei-
rão Preto-SP. Achei o máximo viajar de avião pela 
primeira vez, já que eu amo viajar. No geral, tive 
poucas oportunidades na minha vida, no entan-
to, nesses dias estou atuando finalmente como 
papel principal na nossa nova peça: sou o “SUPER 
ECA”! A peça fala sobre a importância do ECA na 
vida das crianças e dos adolescentes. Depois des-
sa pretendo fazer muito mais peças. Bom, esse é 
o começo da minha história com o ECA.”

O ECA NA VOZ DOS EDUCANDOS DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA IR. RIVAT

O ECA NAS VOZES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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O ECA NA VOZ  
DOS EDUCANDOS  
DO CENTRO SOCIAL 
MARISTA MONT SERRAT49 

Funk do combate ao 
trabalho infantil

Composição coletiva

Pará, pa-pa-papa-pará, pa-pa 

No Mont Serrat não tem exploração, 
criança vai pra escola para ter educação

Lá aprendemos direitos e deveres, 
buscando igualdade  
para a nossa comunidade

Pará, pa-pa-papa-pará, pa-pa

Com autonomia e determinação,  
criança precisa de espaço e criação

No Centro Social vamos nos divertir, 
praticando a solidariedade,  
aprendendo a repartir

Pará, pa-pa-papa-pará, pa-pa

Criança fora da escola é coisa  
do passado, vamos dar um basta  
no trabalho infantil forçado

Eu sou mais um jovem  
com futuro pela frente

Por isso não me deixem  
seguir  um rumo diferente

Pará, pa-pa-papa-pará, pa-pa...”

Aquarela dos Direitos50 
Composição coletiva

Numa rua qualquer eu encontro  
uma escola para eu estudar
Lá eu faço amizade e aprendo a respeitar
Lá eu faço os deveres ao invés de trabalhar
Quero que toda criança possa brincar e estudar
Que toda família seja unida para vencer
Ajudando seu filho a crescer

Menino Engraxate
Ariangela Gonçalves

Menino engraxate, que percorre a cidade  
andando no centro, pedindo dinheiro em bares

Menino engraxate que trabalha por trocadas, 
passa o dia sem comer e tem todos os seus 
direitos roubados

Menino engraxate que não desfruta da vida 
andando sem rumos no centro,  
pensando em sua realidade empobrecida

Menino engraxate que trabalha sem parar  
deixe o caixote e curta a vida,  
vá para a escola pois o futuro está lá

O ECA NA VOZ DOS EDUCANDOS DO 
CENTRO SOCIAL MARISTA MONT SERRAT

49  Produção relacionada ao relato Combate ao trabalho infantil: 
ressignificando realidades descrito nesta publicação.

50  Paródia da música Aquarela – composição de Toquinho.
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O ECA NA VOZ  
DOS EDUCANDOS  
DO CENTRO SOCIAL  
MARISTA IRMÃO ACÁCIO51 

Buiú era um garoto que na praça morava
Cola e thinner ele cheirava,
E o mercadinho ele roubava
Seu amigo lhe fez
Um pedido certa vez
Disse pro Buiú roubar um mp3

Ele só pensou em fazer o roubo, pois  
não comia direito há mais de um mês

No outro dia cedo
Seu amigo lhe falou
Se você virar a esquina
Logo tem um camelô
O segurança é burro
Não demore, por favor,
O segurança é burro
não demore por favor

Buiú não pensou duas vezes, até porque  
se ele fizesse o furto não seria a primeira vez

Ele nunca foi apreendido
E nunca imaginaria
Que seria naquele dia
Sua vida mudaria

Abaixadinho, bem quietinho, miudinho
Foi se aproximando do am-bu-lan-te
Pequenininho, discretinho, o espertinho
Vacilou só por um instante

Bom... segundo o ECA adolescente  
não pode apanhar, mas... ainda acontece...

Depois de pego em flagrante
Depois de muito sopapo

De um grande ignorante
Buiú foi pego e levado
O pequeno “meliante”
Foi logo internado
E esperou ser julgado

Buiú foi para o abrigo
Descobriu o que era um amigo
E também amizade
Que felicidade!
Não queria mais maldade
Só queria a liberdade

Ainda no abrigo ele se encontrou
Passou por tratamento
E cola nunca mais cheirou
Voltou pros seus estudos
E muito ele se esforçou
Passados alguns anos
Se profissionalizou!
Conquistou sua liberdade
E com um pouco mais de idade
Foi fazer uma faculdade
Pra mudar sua realidade

Já formado como advogado  
o telefone tocou... era o caso de:

Um menino que na praça morava
Cola e thinner ele cheirava  
e o mercadinho ele roubava

Essa foi a história de Buiú, qualquer semelhança 
com a realidade não é mera coincidência.

Samba do breque 
Composição coletiva

O ECA NAS VOZES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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51  Produção relacionada ao relato Educação e cidadania com o 
Estatuto da Criança e Adolescente descrito nesta publicação.

O ECA NA VOZ DOS EDUCANDOS DO CENTRO 
SOCIAL MARISTA IRMãO ACÁCIO
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Desafios pertinentes
Esta publicação nasce no ano em que o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente completa seu vigésimo aniversário. A Rede Marista de Solidariedade 
participa do momento histórico dos 20 anos da existência do ECA, sistema-
tizando conteúdos e experiências relevantes para a afirmação da cidadania 
de crianças e adolescentes. 

Com o empenho dos profissionais que utilizam seus fazeres e saberes como 
fonte de pesquisa e produção de conhecimento, esta publicação retratou e 
registrou uma parcela da jornada da apropriação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente em alguns espaços educativos maristas, localizados nos Estados 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal52. 
Considerando a metodologia utilizada no projeto, que lhe deu o caráter parti-
cipativo, cada espaço educativo desenvolveu sua própria experiência a partir 
dos estudos do Estatuto, algumas registradas nesta publicação como artigos, 
outras como relatos de experiência. 

A participação infantil e juvenil, garantida na Convenção Internacional so-
bre os Direitos da Criança (CDC) e no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), foi eixo fundamental do projeto, com vistas a uma atuação cada vez 
mais efetiva das crianças e dos adolescentes nos espaços sociais e políticos 
da sociedade. Ao se realizar o registro de suas vozes e olhares, essas crianças 
e adolescentes representaram todos os outros que também participaram do 
projeto, nos colégios e nas unidades sociais, e mostraram ao seu modo, suas 
percepções sobre o ECA.

Os resultados alcançados pelo Projeto de Capacitação em ECA, realizado 
pela UMBRASIL, Portal Pró-menino/RISolidária, Fundação Telefônica e o CEATS, 
iluminam o longo caminho ainda a ser trilhado pelos agentes que atuam no 
tortuoso cotidiano da promoção dos direitos humanos. 

Acreditamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser um pro-
jeto de sociedade e estar presente em todos os espaços, gerando responsabili-
dade e controle social, alterando a cultura da promoção dos direitos humanos 
e a prevalência da Doutrina de Proteção Integral. 

A palavra que se traz aqui não é conclusiva, mas instiga ao debate, com 
intuito de provocar e intensificar discussões acerca do tema nas instâncias res-
ponsáveis pela efetivação da lei. Os desafios que se delineiam aos educadores 
das infâncias, das adolescências e juventudes, incluem aquecer a discussão  
e trazer à luz toda a sombra que ainda esconde, fere e marca a história da viola-
ção dos direitos humanos, principalmente dos que estão em situação peculiar 
de desenvolvimento. 

Para que as nossas leis se transformem em realidade para todas as crianças 
e adolescentes brasileiros ainda há muito que aprender, muito que se fazer, 
muito a dizer... A História continua.

 52   Centros Sociais e Colégios mantidos pela Associação Brasileira de 
Educação e Cultura e União Catarinense de Educação; Proações e Centro de 

Defesa, mantidos pela Associação Paranaense de Cultura.
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