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Pelo direito de viver em família

A Aldeias Infantis SOS é uma organização humanitária global
que atua no Brasil há mais de 50 anos, cuidando e defendendo
o direito de crianças e adolescentes, fortalecendo suas famílias
e comunidades, porque toda criança e adolescente tem o direito
de viver com sua família e comunidade.
Ligue:0800 777 0123 ou envie um SMS “BEMCUIDAR” para 28595

Nenhuma criança deve crescer sozinha:
participe do maior movimento mundial
de cuidado infantil

SEJA DOADOR
Doando uma pequena quantia mensal, você ajuda a Aldeias Infantis
SOS Brasil a manter 187 projetos de fortalecimento familiar em todo
o país, defendendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos
e garantindo recursos para ações de impacto, fundamentadas nos
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
/aldeias.brasil

@aldeiasinfantis

/aldeiasinfantissosbr
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convivência familiar e comunitária
“CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL” foi
o tema cuidadosamente escolhido para preencher as páginas desta
9ª edição da Revista Bem Cuidar, porque a convivência familiar e comunitária
de crianças, adolescentes e jovens é um direito garantido pela Constituição
Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Plano
Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), aprovado em
assembleia pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA)
e pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Motivados por esse amparo legal e pelo propósito da Aldeias Infantis SOS,
que trabalha para promover, defender e garantir os direitos de crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, reunimos na pauta
desta publicação uma coletânea de opiniões, entrevistas, depoimentos e
artigos assinados por representantes de todos os segmentos da sociedade
envolvidos com o tema.
Na editoria “artigo master”, Carmen S. de Oliveira, psicóloga, psicanalista
e doutora em Psicologia Clínica escreve sobre a “desinstitucionalização
na política de direitos humanos de crianças e adolescentes”. Na editoria
“especial”, Patrick Reason, presidente do CMAS de Curitiba e secretário
nacional do MNPCFC destaca a importância da “convivência familiar e
comunitária: um direito fundamental da criança e do adolescente” e na
editoria “olhar jurídico”, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Dr. Antonio Carlos Malheiros expõe sua opinião sobre essa questão.
Estes e muitos outros conteúdos assinados por especialistas do setor,
certamente agregarão valor e informação ao tema da edição. Boa leitura.
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você sabia?
POR FÁBIO PAES
O PLANO NACIONAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA REGE TODAS AS
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
E PARA O FORTALECIMENTO, QUER SEJA O DE VÍNCULOS OU DAS CAPACIDADES E
AUTONOMIA DE SUAS FAMÍLIAS. O PLANO TEVE UM CICLO DE DESENVOLVIMENTO
QUE ACONTECEU DE 2006 A 2016.
NO ENTANTO, AO FINAL DE 2016, NÃO RECEBEU A DEVIDA REVISÃO E O PROCESSO
DE AVALIAÇÃO E METAS FICOU ESTAGNADO. COM O INTUITO DE RETOMAR O
DIÁLOGO E PROPOR A AVALIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO, UM MOVIMENTO
INICIADO ENTRE A CHILDFUND E A ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL FEZ EMERGIR UMA
PROPOSTA QUE FOI LEVADA PARA A REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA.
ESSA INICIATIVA DEU ENSEJO À DEFINIÇÃO PELA CRIAÇÃO DE UMA CAMPANHA
PARA MOBILIZAÇÃO E INCIDÊNCIA POLÍTICA PARA A RENOVAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DO NOVO PLANO QUE TERÁ COMO PROPOSIÇÃO A CONSIDERAÇÃO DE TRÊS EIXOS:
A) PREVENÇÃO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES;
B) ALTERNATIVAS DE CUIDADO E C) ADOÇÃO.
A CAMPANHA ESTABELECERÁ UMA NARRATIVA, DE FORMA SINGULAR E
ESTRATÉGICA, DA LIDERANÇA E DO TRABALHO ESTABELECIDOS PELO PLANO,
QUE TEVE A INICIATIVA DO MOVIMENTO NACIONAL PRÓ CONVIVÊNCIA FAMILIAR
E COMUNITÁRIA, RESPONSÁVEL PELA MOBILIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL PELO
DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
O LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE ABRIL PRÓXIMO
E FARÁ AINDA A PROPOSIÇÃO DE QUATRO ESTRATÉGIAS: 1) MOBILIZAÇÃO DOS
ATORES DO ESTADO; 2) MOBILIZAÇÃO DAS REDES E SOCIEDADE CIVIL;
3) MOBILIZAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DO PLANO E 4) INCIDÊNCIA PARA A APROVAÇÃO
DO PLANO EM TODAS AS INSTÂNCIAS. O TÍTULO ESCOLHIDO PARA A CAMPANHA É:
“CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: PRIORIDADE NACIONAL”.
FÁBIO PAES É ASSESSOR NACIONAL DE ADVOCACY
DA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
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colaboradores desta edição

CARMEN S. DE OLIVEIRA
é psicóloga e psicanalista, doutora em
Psicologia Clínica (PUCSP), consultora e ativista
em direitos humanos. Foi secretária nacional
dos direitos da criança e do adolescente,
de 2006 a 2012.

PATRICK REASON
é inglês, naturalizado brasileiro, Engenheiro e Teólogo. Fundador
e gestor da OSC Encontro com Deus, que realiza o acolhimento
de crianças e suas mães em Curitiba/PR, conselheiro do
CMDCA, presidente do CMAS de Curitiba e secretário nacional do
Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária.

KATIA GONÇALVES MORI
é Doutora e Mestre em Educação pela PUC – SP, professora
da Pós-graduação em Gestão de Cidades e Educação: Políticas
Públicas na UNINOVE, consultora do Centro Latino Americano
de Aprendizagem e Serviço Solidário (Argentina) e Instituto
Ayrton Senna e é membro do Conselho Consultivo do Diversa,
da Rede Iberoamericana de Aprendizagem e Serviço Solidário
e da Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária.
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CRESCER E SE DESENVOLVER EM MEIO À FAMÍLIA E À COMUNIDADE É UM
DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TANTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
QUANTO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COLOCAM A
CONVIVÊNCIA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL, AO LADO DE SAÚDE,
ALIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO, LAZER, PROFISSIONALIZAÇÃO,
CULTURA, DIGNIDADE, RESPEITO E LIBERDADE. UM OLHAR ATENTO A ESSE
TEMA É ESSENCIAL PARA QUE O PAÍS EFETIVE SEU COMPROMISSO COM CADA
MENINA E MENINO, EM ESPECIAL OS MAIS VULNERÁVEIS.
FLORENCE BAUER , REPRESENTANTE DO UNICEF NO BRASIL
NÚMERO
NÚMERO09
09 •

“
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a desinstitucionalização
na política de
direitos humanos
de crianças
e adolescentes
POR CARMEN S. DE OLIVEIRA
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artigo master

O

O ANO DE 2006 foi um marco nas
políticas de promoção dos direitos
humanos de crianças e adolescentes no Brasil, com a aprovação pelo
Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA)
de dois documentos que apontaram
uma ruptura com a lógica tutelar menorista: o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC);
e o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE).
Ambas as propostas agenciaram
um conjunto de transformações
institucionais, não apenas no
sentido de desmontagem das
instituições totalitárias, a exemplo
das FEBEMs, mas de produção de
novas referências culturais sobre a
proteção da infância e adolescência. No caso específico do PNCFC,
não se tratou somente de uma
transformação da lógica de atendimento dos chamados “abrigos”,
mas de uma forma diferenciada
de compreender a convivência familiar e comunitária. Tal processo
veio de encontro ao proposto por
Franco Rotelli na reforma psiquiátrica italiana de que a desinstitucionalização deva ser estendida
por múltiplos espaços sociais.
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Nesta perspectiva, entendemos
que qualquer avaliação sobre os 12
anos de implementação do PNCFC
deva ter como ponto de partida
a análise de sua efetividade na
constituição de um contrato social
de caráter inclusivo, superando a
abordagem caritativa, bem como
a estigmatização e a segregação
historicamente direcionadas a
crianças e adolescentes com maior
vulnerabilidade. Desde modo, talvez a pergunta central para avaliar
o percurso de materialização do
PNCFC no contexto brasileiro seria
indagar em que medida o novo
marco teria possibilitado a superação das práticas que sustentam
a institucionalização.
QUAL DESINSTITUCIONALIZAÇÃO?
De um modo geral, inúmeros avanços podem ser identificados neste
percurso, tais como a formulação
de planos estaduais e municipais; a constituição de comissões
intersetoriais; a construção de
parâmetros de atendimento e a
regulamentação das entidades de
acolhimento enquanto serviços de
proteção especial de alta complexidade; a criação dos cadastros
nacionais de adoção e de acolhimento, bem como de novos procedimentos no âmbito do Sistema
de Justiça para a fiscalização de
programas e o cumprimento de
prazos processuais.
Ressalte-se ainda a construção de
um novo marco legal com a aprovação da Lei 12.010/2009, que produziu a maior revisão do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), com
a introdução de 112 novos artigos/
parágrafos aos 28 originais do Capítulo III, sobre o direito à convivência
familiar e comunitária; além de 38

novos artigos/parágrafos aos 15
originais no título “Das Medidas de
Proteção”. A nova legislação veio
reafirmar o conceito ampliado de
família e incorporar as diretrizes
internacionais sobre cuidados parentais, cujo processo de discussão
no âmbito das Nações Unidas teve a
liderança do Brasil, justamente por
seus avanços na área.
Por outro lado, muitas experiências
foram gestadas pelo poder público
ou pelas organizações sociais,
desenvolvendo novas modalidades
de cuidado, com destaque para as
casas de passagem, as repúblicas,
os programas de famílias acolhedoras, apadrinhamento e orientação
a adotantes. Além disto, para a
mobilização em rede foi fundamental a organização do Movimento
Nacional Pró Convivência Familiar e
Comunitária (MNPCFC), constituído
por organizações sociais atuantes
na área, com um papel protagonista na mobilização em curso para a
avaliação e atualização do PNCFC.
Contudo, há evidências de que o
paradigma da inclusão, principal sustentáculo político-epistemológico da
desinstitucionalização, ainda não foi
suficientemente investido nesta trajetória, o que demonstra as dificuldades
inerentes a um projeto desta natureza, cuja complexidade demanda um
tempo maior de consolidação.
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Um forte sinalizador disto é o aumento de crianças e adolescentes
em acolhimento. Em 2004, como
parte da construção do PNCFC, foi
realizado um levantamento pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), que identificou
19.373 crianças e adolescentes
acolhidos em 589 entidades.
A implantação do Cadastro Nacional
de Crianças Acolhidas, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça,
possibilitou a comparabilidade de
dados neste sistema de registro:
em 2011 haviam 36.511 crianças
e adolescentes em acolhimento e
em 2018 este total foi de 47.041
acolhidos, segundo o Cadastro
Nacional de Crianças Acolhidas
(CNCA), o que representou um
crescimento de mais de 22%. Neste
mesmo período, duplicou o número
de entidades de acolhimento, que
passou de 1.991 para 4.486 serviços cadastrados.
Outro sinalizador sobre a institucionalização se refere às faixas
etárias. Em 2018, dentre os mais
de 47 mil acolhidos, 6.733 eram
menores de 3 anos de idade e
5.778 eram maiores de 18 anos,
totalizando 12.511 crianças e adolescentes em acolhimento. Dito de
outra maneira, mais de 1/4 do total
de acolhidos poderiam/deveriam
ter outro tipo de cuidado, tal como

“PARA A MOBILIZAÇÃO EM
REDE FOI FUNDAMENTAL
A ORGANIZAÇÃO
DO MOVIMENTO NACIONAL
PRÓ CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E COMUNITÁRIA
(MNPCFC), CONSTITUÍDO
POR ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS ATUANTES NA
ÁREA, COM UM PAPEL
PROTAGONISTA NA
MOBILIZAÇÃO EM CURSO
PARA A AVALIAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DO PNCFC”
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famílias acolhedoras, no caso dos
3 primeiros anos da infância (vide
campanha do UNICEF - www.falepormim.org), ou de algum tipo de
moradia protegida, em se tratando
dos jovens.
O relatório das inspeções realizadas nas entidades de acolhimento em 2011 pelo Ministério
Público, visibilizou outros dados
preocupantes: em 28% das entidades visitadas não haviam guias
de acolhimento expedidas pela
autoridade judiciária; cerca de 35%
dos acolhidos tinham um tempo de
permanência maior do que aquele
estipulado pelo ECA (dois anos);
além do fato de que, em 75% das
instituições, os acolhidos estavam
sem visitas de familiares há mais
de dois meses.
A tais situações podemos ainda
agregar outras violações dos
direitos à convivência familiar e
comunitária com maior incidência nos últimos anos, tais como a
proposta de “toque de recolher” com
a limitação de horários ao trânsito
de crianças e adolescentes pela cidade; a remoção de famílias em contexto de grandes eventos e obras;
o crescente número de crianças e
adolescentes em situação de rua;

a retirada de crianças indígenas de
suas famílias, fundamentada em interpretações preconceituosas sobre
a cultura indígena; e a destituição
arbitrária do poder familiar de mães
usuárias de drogas.
Tal contexto revela, não somente
a vulnerabilidade de crianças e
adolescentes, mas também as
contradições da rede de proteção,
pois a institucionalidade da tutela
vem sendo, ao mesmo tempo, refutada e gerida por ela, comprovando
a necessidade de que as novas
instituições estejam à altura da
transformação desejada, pois do
contrário, elas continuam a operar
a reinstitucionalização.
POR UMA NOVA VALÊNCIA NO
PARADIGMA DE ACOLHER
Em síntese, no campo dos direitos
humanos de crianças e adolescentes no Brasil estamos constatando
o que já se observou na reforma
psiquiátrica brasileira e em vários
países: a supressão de alguns aparatos desumanos nas instituições
e a abertura de suas portas são
medidas necessárias, mas ainda
aquém dos objetivos de desinstitucionalização, seja porque a lógica
insular subsiste mesmo em alguns
serviços substitutivos e de caráter
comunitário, seja porque ainda não
se conseguiu retirar da condição
de vulnerabilidade as incrustações
produzidas pela rotulação social,
que é fortemente autorizada pelos
operadores da rede de proteção.
Paradoxalmente, um tanto das
intervenções comunitárias que têm
sido propostas como alternativas
à institucionalização de crianças
e adolescentes acaba, muitas
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vezes, por produzir uma dilatação
do campo da vulnerabilidade na
medida em que torna mais frágil a
barreira entre norma e desvio, ao
mesmo tempo em que se reproduz
a secular função de controle dos
chamados “distúrbios sociais”.
Em artigo recente para a revista
Rede Unida, problematizamos o
fato de que o sistema de justiça
tem penalizado os genitores pela
inexistência de programas de apoio
previstos pelo ECA, ou pelos problemas de cobertura das políticas
sociais, enquanto o poder público
“prefere” arcar com os altos custos
financeiros das medidas de acolhimento do que investir em programas de reintegração familiar. Isto
nos levou a supor que não estamos
diante de fracassados protocolos
de cuidado, mas que, justamente os
protocolos (oficiais ou informais)
são construídos na perspectiva do
fracasso, ou seja, na suposição de
que algumas famílias estão fadadas
a fracassar nas suas funções parentais e são previamente classificadas
como negligentes.
Desta forma, reiteramos que a
instituição que deveria ser negada
não é o “abrigo”, mas o conjunto de
aparatos científicos, legislativos
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e administrativos, de códigos de
referência cultural e de relações
de poder estruturados em torno
de um objeto bem preciso: a tutela
de crianças e adolescentes. Para
isto, a finalidade da intervenção
deveria ser sempre a emancipação,
através de um forte trabalho extramuros, onde os serviços, a rede de
proteção e a sociedade em geral se
transformem no que Franco Rotelli
chamou de “laboratórios
de desinstitucionalização”.
Assim sendo, esta avaliação preliminar da implementação do PNCFC
nos remete a uma indagação: como
transformar o mandato de custódia
das crianças e dos adolescentes
mais vulneráveis em mandato de
cuidado? Propomos, em primeiro
lugar, superar essa ideia de que,
para salvaguardar, seja necessário
o afastamento da família e comunidade. Como sugere Ernesto
Venturini em “A desinstitucionalização: limites e possibilidades”, isto
expressa o “oxímoro da desinstitucionalização”, uma vez que se
juntam palavras de sentido oposto:
retira-se a criança e o adolescente
de sua família e comunidade em
nome da promoção do seu direito à
convivência familiar e comunitária.

Além disso, há fortes indícios de
que esta contraditória “fórmula
protetiva” não tem sido aplicada no
caso das famílias de maior poder
aquisitivo, reforçando a ideia de
judicialização da pobreza.
Em tal cenário, o nosso primeiro
dever como defensores dos direitos
de crianças e adolescentes, talvez
seja o de ultrapassar os preconceitos e códigos morais, o que
significa afirmar a nossa tarefa
central como a recusa de lidar com
a vulnerabilidade humana a partir
dos estigmas e da exclusão.
Neste sentido, propomos deslocar
o paradigma do acolher para a
sua valência feminina, o que não
significa reduzir a intervenção a
uma espécie de maternagem que
acaba reproduzindo a dependência
e a infantilização. Imprimir o acolhimento na perspectiva feminina
é acentuar o devir feminino no
processo de desinstitucionalização. Como referem Deleuze e
Guattari, em “Mil Platôs”, se a força
de um devir está no que escorre
das formas dadas, o devir só pode
ser mulher. O devir feminino evoca,
portanto, a experiência de escapar
das formas de existir ofertadas
pelo patriarcado, pelas religiões ou
pelo mercado.

seduzido a transferir suas responsabilidades de proteção das novas
gerações para organizações voluntárias, religiosas ou caritativas.
É por isto que, para o enfrentamento do higienismo em suas versões
contemporâneas do ideário neoliberal, consideramos imprescindível
sensibilizar mais e mais “inventores de vida” para a proteção da
infância e adolescência em nosso
país. Oxalá o processo de avaliação
e atualização do PNCFC consiga ir
nesta direção...
CARMEN S. DE OLIVEIRA É PSICÓLOGA E
PSICANALISTA, DOUTORA EM PSICOLOGIA CLÍNICA
(PUCSP), CONSULTORA E ATIVISTA EM DIREITOS
HUMANOS. FOI SECRETÁRIA NACIONAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
DE 2006 A 2012.

Isto parece fazer sentido se o que
propomos é situar o acolhimento,
não apenas na ótica de inclusão,
mas também no campo das políticas
de empoderamento. Contudo, esta
é uma tarefa mais difícil ainda de
ser efetivada em um cenário em que
o Estado se mostra cada vez mais
aliado à acumulação capitalista e
ao conservadorismo dos valores,
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visões cuidado

diálogos do cuidar
américa latina
A IMPORTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E COMUNITÁRIA
TRINTA ANOS APÓS a Convenção sobre os Direitos da
Criança e dez anos depois do lançamento das Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos de Crianças,
se fizermos uma reflexão sobre os avanços em
relação ao cumprimento dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais da infância e adolescência, encontraremos ainda muitos desafios para
a melhoria dos sistemas de proteção e garantia desses direitos na região da América Latina e do Caribe,
especialmente os que se enquadram na importância
da convivência familiar e comunitária.
As Diretrizes sobre Cuidados Alternativos preconizam a convivência com a família como um direito
de todos, porque é o ambiente ideal para que as
crianças e adolescentes possam crescer e se desenvolver de forma plena, desde que sejam ambientes
seguros, protetores e garantam bem-estar físico e
emocional. Da mesma forma, podemos afirmar que
o desenvolvimento integral e social destas crianças
e adolescentes está relacionado também com a
convivência comunitária.
O fortalecimento dessas áreas onde crianças e adolescentes se desenvolvem é fundamental, porque
garante que possam crescer com total liberdade,
compartilhando planos e sonhos, sendo acolhidos,
protegidos, ouvidos e respeitados, vivenciando
experiências com autonomia e identidade.
Garantir a essas crianças e adolescentes o acesso a
serviços e espaços públicos, como reconhecimento
de suas participações nessas mudanças e transformações na comunidade é reconhecer seus direitos
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e entender o papel dos adultos como responsáveis
por garantir a promoção e a existência de ambientes
protetores, livres de todas as formas de violência
abuso ou exploração.
Os contextos legais, sociais, econômicos e culturais,
aliados ao cenário afetivo e familiar, reúnem condições, que nem sempre favorecem o exercício dos
direitos das crianças e adolescentes. Embora seja
possível observarmos progressos no desenvolvimento de sistemas de proteção social na América Latina e
no Caribe, que se concentram em abordar os padrões
de pobreza e vulnerabilidade e que promovem o
fortalecimento da capacidade familiar, corrigindo
fatores que possam ameaçar o desenvolvimento das
crianças, de acordo com o relatório do 30º aniversário
da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança,
torna-se cada vez mais importante a continuidade do
fortalecimento destes sistemas.
É essencial entendermos melhor estes contextos e
suas necessidades, para que possamos praticar uma
intervenção oportuna e eficaz. Chegar antes que haja
uma violação dos direitos das crianças é, sem dúvida,
o cenário ideal. Investir mais e melhor na prevenção
da separação das crianças de suas famílias e comunidades, proporcionar uma diversidade de serviços
abrangentes e flexíveis para o desenvolvimento das
famílias, fortalecer e sensibilizar as comunidades
para se articularem e participarem dos sistemas de
proteção, são iniciativas que geram a oportunidade
de fornecer essa proteção e cuidado em ambientes
familiares e comunitários.
PATRICIA SAINZ É DIRECTORA DE PROGRAMAS & ABOGACÍA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
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ACOLHIMENTO COM METODOLOGIAS
ESPECIALIZADAS PARA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA
DESDE MEADOS DE 2012 a Campanha Nacional
Criança Não é de Rua e o Movimento Nacional
Meninos e Meninas de Rua lideram uma estratégia
de articulação e mobilização do poder público, conselhos de direitos, universidades, organizações da
sociedade civil e militantes dos direitos de crianças e
adolescentes com a intenção de posicionar a temática de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua
(CASR) na agenda do dia de gestores e executores do
complexo sistema brasileiro de garantia de direitos
em sua lista de prioridades e desafios.
Em 2016, este coletivo conseguiu aprovar nos
Conselhos Nacionais dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA) e da Assistência Social
(CNAS) uma importante Resolução referente ao
acolhimento institucional para CASR. A Resolução
Conjunta nº 01/2016 CONANDA/CNAS de 15 de
dezembro de 2016, inclui no seu artigo 2º um tópico
novo para o já existente Caderno de Orientações
técnicas para o Serviço de Acolhimento Institucional,
ordenando aos executores deste serviço que, ao
acolher crianças ou adolescentes em situação de
rua, deve-se considerar metodologias especializadas
para atender suas especificidades, especialmente no
que se refere às suas peculiares situações de vulnerabilidade e aos hábitos adquiridos na rua, que, em
certa medida, não são compatíveis com a dinâmica
de horários e rotinas rígidas praticadas nos acolhimentos institucionais, portanto, podem representar
um obstáculo às suas permanências neste serviço.
Apesar da resolução incluir nas orientações técnicas
a existência do serviço de acolhimento com metodologia especializada para CASR, ela não especifica
que metodologia é essa, tampouco existem manuais
ou outros documentos normativos que especifiquem
tal método. Para tanto, os propositores da resolução
com recursos do Fundo Nacional para o Direito da
Criança e do Adolescente criaram um grupo de trabalho cuja missão é produzir um documento de boas
práticas que sirva de guia metodológico.

Com base no aprendizado histórico de organizações que realizam este tipo de atendimento desde
meados dos anos noventa, tais como O Pequeno
Nazareno, Ruas e Praças, Associação AMAR, Aldeias
Infantis SOS Brasil, além da contribuição de outros
sujeitos estratégicos como CONANDA, CNAS, MDS,
Centro Internacional de Estudos e Pesquisa da
Infância da PUC e Associação Brasileira Terre des
Hommes, contando ainda com a participação de
crianças e adolescentes de diferentes cidades do
Brasil, com experiência de vida nas ruas e que em
algum momento de suas trajetórias viveram em
acolhimento, o documento começou a ser rascunhado em meados de outubro de 2018.
O tópico central do debate no primeiro dos quatro
encontros previstos foi como incorporar a lógica
processual neste trânsito entre rua e acolhimento,
respeitando o tempo do sujeito e a construção dos
vínculos de cuidado e confiança com os operadores
do Sistema de Garantias de Direitos (SGD), para que
as CASR se sintam seguras e motivadas a aceitar a
oferta, evitando as práticas de acolhimento compulsório, medida considerada inútil, uma vez que, na
maioria dos casos resulta no retorno quase imediato
dessas crianças e/ou adolescentes às ruas gerando
aversão ao serviço.
Em novembro de 2019 o resultado do trabalho do
GT será apresentado em um evento nacional que
ocorrerá no Rio de Janeiro para colher outras contribuições, e daí seguirá para o CONANDA e CNAS para,
quem sabe, se tornar documento oficial orientador
do serviço de acolhimento em todo o país.
MANOEL TORQUATO É COORDENADOR DA ONG O PEQUENO NAZARENO,
EM FORTALEZA. COORDENA A REDE NACIONAL CAMPANHA NACIONAL
CRIANÇA NÃO É DE RUA E A REDE DE ARTICULAÇÃO NA AMÉRICA LATINA
RED INTERNACIONAL POR LA DEFENSA DA INFÂNCIA Y ADOLESCÊNCIA EN
CONDICION DE CALLE – RIDIACC. É CONSELHEIRO DO CONANDA, MESTRE
EM GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
(FGV) E FILÓSOFO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
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olhar
interessado
DIÁLOGOS, PONTES E VÍNCULOS:
POR UM NOVO PLANO DE CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E COMUNITÁRIA
Você não é amado porque você é bom,
você é bom porque é amado.
Nelson Mandela
MAIS DO QUE um sonho, viver em família e em
comunidade é um direito fundamental do ser humano
ao nascer, de acordo com a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1989. Há quase 30 anos
a Convenção já entende o quanto viver em família e
comunidade contribui diretamente para o desenvolvimento saudável de uma criança e do seu entorno.
Buscando garantir esse direito, em 2006 o Brasil
implementou o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária. Aprovado pelo
Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CONANDA) e pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), o processo de construção
inovou na articulação com diversos atores, considerando também diretrizes internacionais, através de
uma Comissão Intersetorial. Um grande avanço no
sentido de realizar um plano plural, inclusivo, participativo. O plano esteve em vigência até 2016.
Considerando o ciclo “natural” de políticas públicas e
programas sociais, entretanto, é chegado o momento
de avaliação, análises de resultados (eficiência)
e impactos, para a renovação do plano. Afinal, a
garantia do direito à convivência familiar e comunitária ainda está cercada de dificuldades. Somam-se
a este fato também questões e debates atuais que
não foram contemplados há 10 anos, por ainda
não serem demandas sociais (à época). Portanto,
é necessário formular um novo plano ainda mais
inclusivo, assertivo, plural e participativo.
E é nesse desafio que reside uma grande oportunidade para que o Brasil dê exemplo, mais uma vez. Em
discussões atuais, os Objetivos de Desenvolvimento
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Sustentável (Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas - ONU) incentivam ações cada vez mais integradas e intersetoriais para o alcance do desenvolvimento
sustentável – sem deixar ninguém para trás. Mas,
como operacionalizar e praticar tais conceitos? Como
dialogar com realidades tão multifacetadas?
Pensando nessa complexidade e em um esforço
de construir pontes por meio de ações conjuntas,
o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e
Comunitária (MNPCFC), organizações da sociedade
civil e poder público dialogaram em prol da campanha
“Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária: Prioridade Nacional!”. Uma iniciativa para o
apoio ao processo de revisão do plano, com intuito de
promoção e acompanhamento de debates (públicos
e técnicos) sobre o tema, banco de boas práticas e
seminários, para que o novo plano considere diversos
públicos e instâncias de participação.
“Apenas os que dialogam podem construir pontes
e vínculos” afirmou o Papa Francisco recentemente. Pois, no cenário de políticas públicas para a
convivência familiar e comunitária, visualiza-se um
interessante acaso: um plano nacional que prioriza
vínculos, incentivando justamente diálogos e pontes
institucionais, intersetoriais. Uma excelente oportunidade para revermos nossos avanços e capacidades
para assegurarmos juntos, enquanto sociedade, o
direito de crianças e adolescentes viverem em uma
família e comunidade protetora. Derrubando muros.
Construindo pontes.
ÁGUEDA BARRETO É JORNALISTA E MESTRANDA EM CIÊNCIAS SOCIAIS
PELA PUC-MG, ASSESSORA DE ADVOCACY E COMUNICAÇÃO DO CHILDFUND
BRASIL – FUNDO PARA CRIANÇAS E MEMBRO DO GRUPO GESTOR DA
CAMPANHA “ CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: PRIORIDADE
NACIONAL!”.
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pedagogia
do cotidiano
COMO AS ESCOLAS SE POSICIONAM
EM RELAÇÃO ÀS FAMÍLIAS?
AS ESCOLAS, seja qual for seu nível de ensino, desde
a creche até a universidade, não podem ser vistas
como ilhas isoladas, desligadas do contexto e do
território nos quais estão inseridas. A comunidade,
que significa muito mais do que as famílias usuárias,
é o “lócus” de atuação da escola, que é um equipamento público e que teria como uma das funções
primordiais, ser o polo que reúne todos em torno da
cultura e do aprendizado coletivo.
Os problemas da comunidade afetam a escola e
vice-versa. Se juntos puderem atuar para revertê-los,
todos ganham. Entre as diferentes questões que
esta relação pode enfrentar, podemos destacar a
garantia de que as crianças e jovens possam exercer
o direito de pertencer a uma família e conviver com
a comunidade. As escolas, de certa forma, precisam
fazer um bom diagnóstico de como estão ajudando a
promover este direito, pois é no dia a dia e nas ações
que os direitos são efetivados.
Como as escolas se posicionam em relação às
famílias? De que maneira apoiam as famílias em
suas dificuldades? As escolas conhecem de fato
as famílias das crianças no sentido educativo? Não
defendo que a escola saiba tudo e seja intrusiva nas
relações familiares, mas a escola precisa saber o
que as famílias pensam a respeito da educação das
crianças e jovens, que valores defendem e como
se posicionam diante dos fatos cotidianos que as
escolas enfrentam na relação das crianças e jovens,
entre si e com seus professores.

professores e entre as famílias, prevendo formas de
discussão coletiva para que as normas sejam estabelecidas e compartilhadas entre todos, preservando a
qualidade das relações e o bem comum.
A escola é uma comunidade em si de afeto e de aprendizagem que precisa trazer para dentro de si a ideia
de negociação, de consensos, de enfrentamento das
discordâncias com atenção, argumentação e respeito.
Quanto à comunidade mais ampla, as crianças
e jovens em geral estudam próximo de casa e se
relacionam de forma intensa com a comunidade,
seja na feira no sábado, na igreja no domingo, ou
nas ruas. Esse é um conhecimento útil que as
crianças e jovens podem sistematizar e explorar,
assim como mapear e conhecer os equipamentos
públicos de sua região.
A educação se baseia no principio da alteridade, e no
momento atual, as competências da Base Nacional
Comum Curricular servem como um norte daquilo
que toda a escolaridade deve construir e também
como orientar, tanto os currículos, como a formação
dos professores. Nesse sentido incide na formação
pessoal de maneira direta e intensa.
Por fim é preciso reconhecer que a educação se
dá na relação entre as pessoas e nos problemas
comuns que enfrentam e que o conhecimento
construído nessa relação, nessa pratica, tem valor
de conhecimento construído coletivamente.
O enfrentamento dos problemas exige pesquisa,
conhecimento, experimentação, ação e reflexão,
ou seja, gera aprendizagem para todas as pessoas
e instituições, sejam as crianças e os jovens, os
familiares, a comunidade e a própria escola.
CISELE ORTIZ É PSICÓLOGA, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL,
PROFESSORA NO INSTITUTO SINGULARIDADE, PRESIDENTE DA
ABEBÊ E COORDENADORA ADJUNTA DO INSTITUTO AVISA LÁ
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES .

As famílias são diversas, tanto em suas composições, como em suas crenças e valores. Lidar com
uma comunidade heterogênea significa poder valorizar a diversidade como forma de aprendizagem,
sabendo reconhecer as diferenças.
A escola, por meio de uma ação democrática, pode e
deve trabalhar em parceria para que, tanto nas Associações de Pais e Professores, como nos Conselhos
de Escola, fique evidenciado que não haverá desculpa para a intolerância e desrespeito entre alunos e
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convivência familiar
e comunitária: um
direito fundamental
da criança e do
adolescente
POR PATRICK REASON

“A ARTE DE VIVER É SIMPLESMENTE A ARTE DE CONVIVER...
SIMPLESMENTE, DISSE EU? MAS COMO É DIFÍCIL!”
MÁRIO QUINTANA
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O

“O DIREITO a uma família é pedra
basilar na formação e no desenvolvimento saudável do indivíduo.
É na família e na comunidade que
temos as primeiras chances de
conhecer as relações de afeto, segurança, respeito e onde aprendemos a viver em sociedade”, afirma
a psicóloga Claudia Cabral
em seu artigo “Criação, monitoramento e avaliação de uma política
nacional pró-convivência familiar
e comunitária para crianças e adolescentes no Brasil”.
MARCOS REGULATÓRIOS
A importância da convivência familiar e comunitária para a criança e
o adolescente está reconhecida na
Constituição Federal e no ECA, bem
como em outras legislações e normativas nacionais e internacionais.
Subjacente a este reconhecimento
está a ideia de que a convivência
familiar e comunitária é fundamental para o desenvolvimento da
criança e do adolescente, os quais
não podem ser concebidos de modo
dissociado de sua família, do contexto sociocultural e de todo o seu
contexto de vida (PNCFC, 2006).
O artigo 226 e 227 da Constituição
Federal estabelece que a “família
é a base da sociedade”, portanto,
compete a ela, juntamente com
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o Estado, a sociedade em geral e às
comunidades, “assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
A Lei Federal 8.069 de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA) reforça o
papel da família na vida da criança
e do adolescente como elemento
imprescindível dentro do processo
de proteção integral, e como um
dos objetivos maiores do sistema
de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
que aquela lei propõe instituir,
articulando e integrando todas as
políticas públicas, no sentido da
priorização do atendimento direto
desse segmento da população,
como forma de garantia de direitos:
fazer com que o atendimento das
necessidades básicas das crianças
e dos adolescentes seja realizado
como direito do cidadão-criança
e do cidadão-adolescente e, ao
mesmo tempo, dever do Estado, da
sociedade e da família, com prioridade absoluta (PNCFC, 2006).

Segundo Dayse Cesar Franco
Bernardi, mestre em psicologia social, em seu artigo “Desafios atuais
do Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária”, “Para
garantir o direito à convivência
familiar e comunitária, o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA)
definiu diretrizes condizentes à
Doutrina de Proteção Integral, pela
qual, toda criança tem o direito de
viver no seio de sua família de origem e, excepcionalmente em família
substituta, com ações coadunadas
entre Estado e Sociedade Civil, por
meio de um Sistema de Garantias
de Direitos que deve atuar de forma
articulada em seus três eixos:
promoção, defesa e controle dos
direitos fundamentais da criança
e da adolescência. A articulação
das políticas, programas e projetos
sociais dependem da agenda assumida pelo governo em suas instancias federal, estadual e municipal,
traduzida no orçamento público e
na priorização da infância e da
adolescência como períodos da vida
que exigem proteção especial do
Estado, da sociedade e da família
para seu pleno desenvolvimento”.
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“A IMPORTÂ NCIA DA C ONV IV ÊN C IA FA M ILIA R
E CO M U NITÁ RIA PA RA A C R IA N ÇA E O A D OLESC EN T E
ESTÁ RECONHECIDA NA C ONST IT U IÇÃ O FED ER A L
E NO ECA , BEM COM O EM OU T R A S
LE GISLAÇÕE S E NOR M AT IVA S N ACIONA IS
E INT ER NACIONA IS ”

O PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO
À CONVIVÊNCIA FAMILIAR
E COMUNITÁRIA
As diretrizes do ECA foram reafirmadas e aperfeiçoadas no Plano
Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, que organizou
as estratégias, objetivos e ações
a serem realizadas no período de
2007 a 2015, nas três esferas
públicas de governo, visando a
prevenção ao rompimento dos
vínculos familiares, a qualificação
do atendimento nos serviços de
acolhimento, o investimento para
o retorno ao convívio com a família
de origem e a adoção centrada no
melhor interesse da criança e do
adolescente (PNCFC, 2006).
As Diretrizes do Plano são:
1 - Centralidade da família nas
políticas públicas,
2 - Primazia da responsabilidade
do Estado no fomento de políticas
integradas de apoio à família,

3 - Reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na superação de
suas dificuldades,
4 - Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e orientação
sexuais, à equidade de gênero e
às particularidades das condições
físicas, sensoriais e mentais,
5 - Fortalecimento da autonomia da
criança, do adolescente e do jovem
adulto na elaboração do seu projeto
de vida,
6 - Garantia dos princípios de
excepcionalidade e provisoriedade
dos Programas de Famílias Acolhedoras e de Acolhimento Institucional de crianças e de adolescentes,
7 - Reordenamento dos programas
de Acolhimento Institucional,
8 - Adoção centrada no interesse
da criança e do adolescente,
9 - Controle social das políticas
públicas.

sociofamiliar para a promoção,
proteção e defesa do direito de
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária,
2 - Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à
convivência familiar e comunitária,
em suas mais variadas formas,
extensiva a todas as crianças e
adolescentes, com ênfase no fortalecimento ou resgate de vínculos
com suas famílias de origem,
3 - Proporcionar, por meio de apoio
psicossocial adequado, a manutenção da criança ou adolescente em
seu ambiente familiar e comunitário,
considerando os recursos e potencialidades da família natural, da família
extensa e da rede social de apoio.
Sua implementação em território
nacional pode ser avaliada pelo
número de estados e municípios que
elaboraram e colocaram em prática

O Plano tem Objetivos gerais, entre
outros, como:
1 - Ampliar, articular e integrar
as diversas políticas, programas,
projetos, serviços e ações de apoio
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da convivência: poder experimentar
uma condição de igualdade para
poder projetar com o outro mudanças para si e para a coletividade.
os planos locais e, principalmente,
pela adesão aos princípios basilares
do PNCFC para o desenvolvimento
pleno das famílias e a proteção aos
vínculos familiares e comunitários
(Fonte: Artigo de Dayse Cesar Franco
Bernardi “Desafios atuais do Plano
Nacional de Convivência Familiar
e Comunitária”).
A CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS
Como ponto de partida propõe-se
o entendimento de convivência e
vínculos como um atributo da condição humana e da vida moderna,
que se dá entre sujeitos de direito
que se constituem à medida que se
relacionam. Essa é uma questão
que mereceu estudos em várias
áreas do conhecimento, como
antropologia, sociologia, serviço
social, filosofia e psicologia.
Convivência, Vínculo e Poder: Experimentar a igualdade. “Assumir-se”
tem a força de mobilizar atributos
para a construção coletiva de identidades próprias e singularidades.
Pressupõe o reconhecimento da
capacidade e do direito do outro de
fazer escolhas. Ser capaz de fazer
escolhas pessoais, políticas e afetivas requer um campo relacional
protegido, que confirme as pessoas
no leme de sua própria vida, pessoas que pensam, desejam e projetam horizontes para si e para
aqueles que estão próximos. Em
síntese, pode-se dizer que este é
um traço eminentemente político

Convivência, Vínculo e Afeto:
Experimentar a sensibilidade e a
criatividade. A capacidade
de afetar e ser afetado pode ser
dita, analogamente, como poder deixar marcas no outro e ter
marcas do outro em si. Afetar e
ser afetado são efeitos inerentes
aos encontros entre as pessoas.
Esses encontros podem favorecer a
expansão da vida, o sentimento de
valorização, estimular a ação para
mudanças; ou podem gerar subordinação, desqualificação, redução
de vida, desumanização. Assim,
sentimento e capacidade para agir
são, nessa matriz de pensamento,
inseparáveis. Poder-se-ia dizer
que sentimentos de valorização
e de potência estão para fortalecimento de vínculos, assim como
os sentimentos de subordinação e
impotência estão para o isolamento social e fragilização de vínculos.
Convivência, Vínculo e Ética: Experimentar a Solidariedade. Promover
bons encontros, que fortaleçam a
potência de agir pode impulsionar
a ação para enfrentar situações
conflituosas, alterar condições de
subordinação, estabelecer diálogos, desejar e atuar por um mundo
mais digno e mais justo. Enfim,
promover mudanças em que haja
corresponsabilidade entre a ação
das políticas sociais e os sujeitos
usuários. Esta corresponsabilidade,
que valoriza e investe na potência
de agir está implicada com o ponto
de vista coletivo, que demanda
participação, aqui entendida como
sinônimo de tomada de decisão
(Bobbio, 2000), ou seja, corresponsabilidade com decisão coletiva.
Essa conjugação conceitual, que
delineia a convivência numa medida que permita traçar seus limites
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no escopo da Política de Assistência Social, é sintetizada por Sposati
(2012) quando sintetiza: convivência é forma e vínculo é resultado.
O primeiro desses vínculos é de
filiação/parentesco/ ou a relação
pai-filho, dividida em duas formas:
1 - a filiação natural, pela qual cada
pessoa nasce numa família.
2 - a filiação social, exemplificada na
filiação adotiva. Nessa relação, segundo psicólogos sociais, existe uma
função socializadora e de identidade
que contribui para o desenvolvimento infantil e que pode afetar relacionamentos íntimos futuros.
Uma segunda tipologia estabelecida
é a filiação de natureza eletiva,
que está ligada à socialização fora
da família na qual o indivíduo tem
contato com outras pessoas, grupos
e instituições. Ela pode ocorrer em:
grupos de amigos, comunidades locais, instituições religiosas, esportivas, culturais, gangues de bairro,
etc. Nesse processo, o indivíduo
interage e tem também um papel
autônomo, pois ele pode construir
sua própria rede de pertencimento
para além das relações domésticas
ou de consanguinidade.
A relação de filiação orgânica, o
terceiro tipo de vínculo, está relacionado ao trabalho e à oportunidade de exercer atividade produtiva
e de ter a segurança para o futuro
com proteção social, que deriva
dessa condição de trabalhador.
Por fim, se estabelece o quarto
tipo, o vínculo de cidadania, que
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se expressa no sentimento de pertencimento a uma nação, logo, um
membro reconhecido pelo país por
meio de direitos e deveres.
Essas quatro tipificações apresentadas são complementares e interligadas, elas constituem um tecido
social que envolve e implica cada
pessoa. A intensidade dos laços
varia entre as pessoas e depende
do tipo de socialização vivenciada
nas diferentes esferas da vida.
Em síntese: “com que” as pessoas
contam e “para o que” conta-se
com elas - eis uma bússola para
mapear relações de proteção ou
de ausência de proteção desde
a esfera privada (intrafamiliar),
passando pela sociabilidade mais
ampla (vínculos por escolhas afetivas ou de identidade social), até a
esfera de reconhecimento público,
que pauta as atenções e serviços
públicos (relações de cidadania
pautadas em responsabilidades do
Estado e direitos do cidadão).
VULNERABILIDADES
Por fim, avaliaremos diferentes
situações da convivência familiar e
comunitária que causam vulnerabilidades e vínculos fragilizados.

de conviveram com outros; Preconceito/discriminação: Modos de vida
e caraterísticas pessoais e/ou étnicas desvalorizadas, origem e local
de moradia para as quais se atribui
menor valor; Conflitos: Pontos de
vistas e interesses diferentes,
práticas cotidianas divergentes,
necessidade de compartilhamento
de decisões; Confinamento: Indivíduos ou grupos têm seus relacionamentos e circulação restritos
por barreiras físicas e/ou virtuais;
Isolamento: Situações de ausência
de relacionamentos regulares e
cotidianos, redução de capacidade
de comunicação; Violência: Indivíduos ou grupos são impedidos
de praticar ações ou impelidos a
praticá-las em desacordo com sua
vontade e interesse, por vezes,
tendo a vida ameaçada (Fonte: MDS
- Ministério do Desenvolvimento
Social “Concepção de convivência e
fortalecimento de vínculos” 2017).
CONCLUSÃO
Reconhecer a necessidade de cuidados humanos, especialmente nos primeiros anos da vida, é consenso entre
os estudiosos, independentemente da
linha teórica. E, garantir às crianças e
adolescentes o direto de convivência
familiar e comunitária é fundamental
e de importância vital para o seu bem-estar e é um direito de toda criança
e todo adolescente brasileiros, independente das condições econômicas

e sociais em que vivem. Embora
ainda existam muitos desafios nesse
tema, o Brasil é referência mundial na
caminhada pela promoção do direito
à convivência familiar e comunitária.
O diferencial tem sido uma ampla mobilização social, com a participação
de diferentes setores e pautada na
construção e disseminação de conhecimento sobre os direitos humanos de
crianças e adolescentes (Fonte: artigo
de Claudia Cabral “Criação, monitoramento e avaliação de uma política
nacional pró convivência familiar e
comunitária para crianças e adolescentes no Brasil”.
PATRICK REASON É INGLÊS, NATURALIZADO
BRASILEIRO, ENGENHEIRO E TEÓLOGO.
FUNDADOR E GESTOR DA OSC ENCONTRO
COM DEUS, QUE REALIZA O ACOLHIMENTO
DE CRIANÇAS E SUAS MÃES EM CURITIBA/PR,
CONSELHEIRO DO CMDCA, PRESIDENTE DO
CMAS DE CURITIBA E SECRETÁRIO NACIONAL
DO MOVIMENTO NACIONAL PRÓ CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E COMUNITÁRIA.

Abandono: Indivíduos ou grupos
demandantes de cuidados são
descuidados por familiares e/ou
responsáveis; Apartação: Indivíduos ou grupos são impedidos, por
barreiras físicas e/ou virtuais,
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aprendizagem
solidária no
contexto da
convivência
familiar
e comunitária
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ATRIBUÍMOS A IDEIA de solidariedade à boa ação. No entanto, ela
não pode ser considerada apenas
um ato de caridade imediatista,
pontual, sem compromisso com
os resultados que se quer alcançar. Os problemas sociais são
estruturais e por isso requerem
ações sistemáticas e planejadas,
alcançadas por meio de programas
que coordenam desde ações mais
pontuais como doações, até redes
colaborativas de proteção social.
Nesse sentido, é preciso acionar
outra leitura para solidariedade,
buscando corrigir falhas ou reducionismos em sua compreensão.
A contrapartida é pensá-la pela
conduta ética, visando a efetivação da liberdade e da humanidade.
Charles Gide (1847/1932), economista francês que apresenta os

Princípios Originais do Cooperativismo, entende que o caminho para
uma sociedade solidária passa pela
associação das pessoas nas mais
diversas formas de cooperação.
A ética na convivência humana
não acontece em uma relação
vertical, tampouco unilateral. Ela
se dá na tomada de consciência
de um com o outro, numa relação
de responsabilidade. Na aprendizagem solidária, os estudantes
aprendem solidariedade enquanto
conhecimento, não aquele lapidado apenas para regular o status
quo, mas o que permite pensar o
indivíduo como sujeito do processo
civilizatório (Boaventura de Sousa
Santos, 2009).
A educação é compreendida, não só
pela aprendizagem dos conteúdos
culturalmente acumulados, senão
pela ação que integra o sujeito ao
contexto social, no sentido de prepará-lo para reconstruir relações
de justiça e respeito à vida. Para
isso, o processo educativo precisa
criar espaços onde a formação da
consciência ingênua dê lugar à
consciência crítica.

Trata-se de um conhecimento no
que diz respeito a estabelecer
conexões, dominar as ciências, as
linguagens e as tecnologias para
cuidar do mundo e nele atuar de
maneira responsável e sustentável, buscando melhorar as relações
com as pessoas, a trabalhar em
redes colaborativas.
A proposta de aprendizagem solidária visa criar espaços para que,
de fato, seja possível o desenvolvimento pleno do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o mundo
do trabalho, tal como ditado pelo
artigo segundo da Lei de Diretrizes
e Bases Nacional de 1996. Por meio
de práticas e projetos de aprendizagem solidária, os alunos são provocados a pensar no bem comum,
a estabelecer conexões entre os
diferentes conteúdos disciplinares
para resolver problemas reais.

“ POR M E IO DA Q UAL I DA D E D OS VÍ N CU LOS
A FE TIV OS , S E TECEM A S R ED ES D E
CONV IV Ê N C IA FAMILI A R E COM U N I TÁ R I A ,
G E RAN D O C OTID I A N A M EN T E N OVA S
POSSIB IL IDADE S D E D ES EN VOLVI M EN T O
E MOC ION AL , S O C IAL, F Í S I CO E COGN I T I VO”
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Ao invés de ter que estudar apenas
para alcançar boas notas, a aprendizagem torna-se significativa,
vai além do saber ler, escrever e
contar. Trata-se de desenvolver o
pensar a partir do outro e de propiciar o desenvolvimento cognitivo e
socioemocional de cada um.
CONTEXTO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR
E COMUNITÁRIA
Na escola, a criança traz os
referenciais e conhecimentos
que vai adquirindo ao longo das
experiências, vivências e convívio familiar e comunitário. Ali, os
comportamentos pré-determinados
são reestabelecidos a partir de um
novo arranjo que se desenrola do
contato direto com outras crianças
e educadores.
Nesse processo construtivo, a
articulação escola-comunidade é
fundamental. O fazer pedagógico
se dá com e para a comunidade,
numa relação de parceria e comprometimento. Não se trata de uma
intervenção isolada, com caráter
meramente exploratório. O comprometimento com os resultados tanto
sociais quanto pedagógicos deve
ser claro.
Nesse sentido, com um ambiente
educador renovado pela participação, o contato com diferentes
culturas em constante transformação, suas tradições e diferenças

enriquecem a proposta de aprendizagem. O desenvolvimento da
originalidade e potencialidades se
dá na presença e na construção
da sociedade. Assim, a prática que
possibilita a formação de sujeitos
autônomos, solidários, implica o
convívio humano em dimensões
locais, nacionais e planetárias,
baseada nos princípios da justiça,
respeito, no cuidado de si, do outro
e do contexto.
Da mesma forma, a convivência
e o aprendizado pulsam para as
famílias novas regras, padrões de
relacionamentos, conhecimento,
valores e atitudes. Por meio da
qualidade dos vínculos afetivos,
se tecem as redes de convivência
familiar e comunitária, gerando
cotidianamente novas possibilidades de desenvolvimento emocional,
social, físico e cognitivo.
Por fim, quando desafiada por meio
de situações de aprendizagem
solidária, a criança ou jovem passa
a estabelecer uma nova lógica
construtiva do conhecimento, um
pertencimento aos grupos nos
quais está inserida, numa compreensão de que é possível criar
outros caminhos, mudar a realidade a partir do próprio engajamento.
A aceitação da diversidade e das
individualidades, a compreensão
do cuidado e respeito recíproco são
os primeiros passos para a conscientização dos próprios deveres e direitos
como cidadãos.

Quanto mais possibilidade de
articulação social, maior poder
de autorregulação, mais coesão e
proteção. Propostas baseadas em
aprendizagem solidária criam espaços de articulação escola-comunidade com corresponsabilidade,
e quanto mais forte for esse elo,
melhor será a convivência familiar
e comunitária, na compreensão de
que uma sociedade não se faz da
justaposição de individualidades,
mas das qualidades de relações
que se estabelecem.
KATIA GONÇALVES MORI É DOUTORA E MESTRE EM
EDUCAÇÃO PELA PUC – SP, PROFESSORA DA PÓSGRADUAÇÃO EM GESTÃO DE CIDADES E EDUCAÇÃO:
POLÍTICAS PÚBLICAS NA UNINOVE, CONSULTORA DO
CENTRO LATINO AMERICANO DE APRENDIZAGEM E
SERVIÇO SOLIDÁRIO (ARGENTINA) E INSTITUTO AYRTON
SENNA E É MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO
DO DIVERSA, DA REDE IBEROAMERICANA DE
APRENDIZAGEM E SERVIÇO SOLIDÁRIO E DA REDE
BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM SOLIDÁRIA.
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olhar jurídico

um olhar jurídico
sobre a convivência
familiar e comunitária
de crianças,
adolescentes e jovens
POR DR. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
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olhar jurídico
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UMA CONVIVÊNCIA digna e a proteção de crianças
e adolescentes na família e na comunidade são
preconizadas tanto na Constituição Federal quanto
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
defendem e comungam princípios e direitos fundamentais sobre esse tema. Aliás, em termos de lei,
sobretudo as que dizem respeito aos direitos e garantias individuais, apresentamos muitos avanços.
Contudo, se por um lado temos leis eficientes que
asseguram inúmeros direitos, por outro, no quesito
aplicação, estamos muito aquém do satisfatório,
uma vez que não fazemos valer esses preceitos em
muitos momentos.
Acredito que a ineficiência da aplicação das leis
deve-se à falta de vontade e coragem políticas.
A convivência familiar começa a ser destruída pela
miséria, na medida em que os núcleos familiares vão
se desfazendo diante da fome e da falta de qualquer
condição para se viver adequadamente. É fato que necessitamos de gigantescos avanços de ordem social
e econômica em prol dos mais pobres, daqueles que
não têm absolutamente nada. Sem isso é complicado
promover o menor senso de convivência.
Em matéria de um convívio digno, é impossível
não falar em educação pública de qualidade. Se
tivéssemos uma boa escola pública, esse seria um
fator importantíssimo para contribuir com uma
convivência saudável. Essa escola, por sua vez,
deveria ser ofertada em período integral, no qual
as crianças poderiam frequentar de segunda a
sábado, e à noite, ela cederia espaço para a escola
de pais, porque não adianta trabalharmos bem com
as crianças e os adolescentes se, depois que eles
voltam para a casa, encontram um ambiente ruim.
No domingo a escola seria, por fim, um local para
o encontro de todos: uma convivência entre pais,
alunos e professores, todos reunidos em torno de
uma escola aberta. Tudo isso colaboraria para um
bom convívio familiar e em comunidade.
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Porém, a realidade é outra. Os professores não são
valorizados, têm que dar aula em diversos lugares e
estão exaustos. Os alunos já chegam com uma formação ruim de casa e dificilmente esses professores
vão conseguir ajudar na formação dos alunos.
Outro ponto crucial é a falta de saúde pública de
qualidade para as crianças. Os hospitais estão distantes dos locais onde elas moram e, muitas vezes,
quando chegam aos hospitais, não são atendidas,
pois faltam funcionários, ou faltam recursos materiais para a realização do atendimento. No quesito
segurança, a situação se agrava entre os jovens
negros, que correm o risco de serem brutalmente
eliminados nas periferias onde moram.
Na esfera jurídica também vamos encontrar certas
condições que podem comprometer o bem-estar
de crianças e adolescentes. Uma delas é a falta
de técnicos nas Varas da Infância e Juventude,
pois vários estão se aposentando. Os assistentes
sociais e psicólogos estão exaustos, porque têm
pela frente um grande volume de trabalho. Por
outro lado, eles sabem que o juiz irá confiar nas
informações que colocarem no papel, e é com base
no laudo deles que decisões, muitas vezes são
proferidas. Se esses técnicos falharem, tragédias
podem acontecer.
Quando se trata da aplicação das medidas socioeducativas junto aos adolescentes em conflito com
a lei, também encontramos condições bem preocupantes. Em São Paulo, temos a Fundação Casa
que, apesar de várias carências, se comparada a
outros locais de internação pelo país, apresenta
condições muito melhores. São situações horríveis
que não oferecem a menor chance socioeducativa
para o cuidado com os adolescentes que praticam
infrações. Essas falhas de estrutura dentro do
próprio poder judiciário demonstram que crianças
e adolescentes não são prioridade.
É importante destacar o papel que o conselho
tutelar desempenha na proteção de crianças e
jovens, que sofrem de alguma maneira, dentro da
convivência familiar. O Artigo 101 do Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelece que a suspensão temporária e o abrigamento em uma instituição é uma das medidas para impedir a violência e
a negligência contra crianças e a adolescentes.
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Em princípio, não queremos afastar crianças e adolescentes do convívio de suas famílias biológicas,
porém, às vezes é necessário. Estamos começando
a trabalhar com as famílias acolhedoras que,
enquanto examinamos o que os pais fizeram de
errado e trabalhamos para que eles possam retomar
o convívio com os filhos, recebem em suas casas,
por um período determinado, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social,
dando-lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a
possibilidade de convivência familiar e comunitária.
No campo das adoções, um fato lamentável é que
os adolescentes são adotados em um número
muito menor do que as crianças. Aliás, a partir dos
5 ou 6 anos a situação se complica. Para ajudar a
reverter esse quadro, nós, aqui no Tribunal de Justiça, criamos o Projeto “Adote um boa noite”, que
objetiva mostrar na grande mídia, o rosto daqueles
adolescentes que estão nos abrigos aguardando
para serem adotados. Esse projeto, com o qual
recentemente ganhamos o Prêmio Innovare, tido
como a mais importante premiação da justiça brasileira, tem colaborado para o aumento significativo do número de adoções.
Ações como essa, apontam para a eficácia de medidas que visam auxiliar e promover a convivência
familiar e comunitária da criança e do adolescente,
sobretudo dos mais vulneráveis, que estão à mercê de inúmeras situações que causam sofrimento.
O convívio digno e acolhedor é um de seus direitos
fundamentais e permite ao jovem um crescimento com mais qualidade. Temos leis eficazes que
garantem esses direitos, mas que na prática, não
são cumpridas. Se fossem, viveríamos no melhor
país do mundo. É preciso lembrar que essas leis, só
serão executadas em plena forma se as mudanças
políticas e sociais atuarem conjuntamente.

“ESTAMOS COMEÇANDO
A TRABALHAR COM
AS FAMÍLIAS
ACOLHEDORAS,
QUE RECEBEM
EM SUAS CASAS,
POR UM PERÍODO
DETERMINADO,
CRIANÇAS
E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE RISCO
PESSOAL E SOCIAL,
DANDO-LHES ACOLHIDA,
AMPARO E
A POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA FAMILIAR
E COMUNITÁRIA”

DR. ANTONIO CARLOS MALHEIROS É DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, CONSULTOR DA COORDENADORIA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSELHEIRO DA
FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
UM DOS CRIADORES DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER E
PROFESSOR DE DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP).
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protagonismo

casa de oportunidades
de lorena: protagonismo
jovem em interação
com a comunidade

Foto: iStockphoto/RF

POR CRISTINA DE OLIVEIRA E LOURDES GUIMARÃES
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A CASA DE OPORTUNIDADES de Lorena,
um espaço onde as crianças, jovens
e a própria comunidade buscam um
futuro com mais possibilidades,
funciona desde agosto de 2018, na
cidade de Lorena, interior de São Paulo.
A implantação desse projeto era um
sonho da Aldeias Infantis SOS há
mais de cinco anos: “Era um enorme desejo nosso desenvolver um
trabalho que permitisse o protagonismo jovem e a sua participação na
construção de um mundo melhor”,
observa Michéle Mansor, gestora
territorial e articuladora nacional da
política de igualdade de gênero da
Aldeias Infantis SOS Brasil.
Tudo começou com uma parceria
entre a Aldeias Infantis SOS Brasil,
por meio do Projeto YouthCan! (que
atua no combate ao desemprego
e estimula a autonomia e inclusão
social de jovens) e a Thyssenkrupp
Elevadores, que investiram no enorme potencial da cidade para abrigar
a Casa de Oportunidades, tornando-a
um celeiro de protagonismo. “Queremos estimular o empreendedorismo
no seu sentido mais amplo, de transformar sonhos em ações, de mudar a
realidade, de fazer coisas concretas”,
ressalta Michéle.
Para a população jovem, esse espaço
é ideal para agregar conhecimentos e
experiências, como bem destaca Zeila
Pozzatti, secretária de Assistência
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e Desenvolvimento Social de Lorena:
“É fundamental que os jovens, sobretudo das camadas mais empobrecidas, ampliem seus horizontes
por meio, não só da educação formal,
mas também de ações e projetos, que
oportunizem um olhar e uma prática
diferenciada daquela vivida em seu
meio social, para que eles concretizem,
não só seus anseios pessoais, mas
também o papel que lhes cabe na sociedade, como protagonistas”, reforça.
VIABILIZANDO SONHOS
Conforme explica Carlos Augusto dos
Santos Aurélio, psicólogo de formação
e educador social do Programa de
Apoio ao jovem da Aldeias Infantis
SOS de Lorena, os programas na Casa
de Oportunidades são desenvolvidos
com base em ações culturais, sociais,
políticas e ambientais, dando voz a
todos os envolvidos:
“As ações são discutidas e construídas
junto à comunidade, pois a autonomia
e o sentimento de pertencimento
são peças-chave para que o trabalho
realizado seja compreendido em sua
totalidade e mantido pela própria
comunidade de maneira autossustentável e auto-organizada”.
Neste primeiro momento, há um projeto implementado no Bairro Campo
dos Ipês, que conta com a participação de 11 famílias. Entre os serviços
disponibilizados está a criação de
hortas, acompanhada de minicursos
sobre meio ambiente, reciclagem e
sistema de cultivo sustentável, entre
outros. Também há ações mobilizadas
para o empoderamento feminino,
levando em conta o grande número de
mulheres no bairro que apresentam
baixo nível de escolaridade e sofrem
com as negligências, que são comuns
a qualquer bairro periférico do país.
“Pensando nesta demanda, a Casa de
Oportunidade está reunindo um grupo
de mulheres para realizarem quinzenalmente uma roda de diálogos,

a fim de que elas possam ser ouvidas,
compreendidas, cuidadas e empoderadas”, revela Carlos Augusto.
Para atender às crianças, que
carecem de áreas de lazer, a Casa de
Oportunidades está implementando
oficinas de contação de histórias,
vivências de leitura e brincadeiras,
dentre várias outras atividades
lúdicas. Vale destacar que todo o trabalho realizado é fruto de uma produção coletiva, que conta com apoio
e respaldo de parceiros, voluntários,
estudantes e profissionais das mais
diferentes áreas.
VOZES EM PARCERIAS
A troca de experiências e saberes
tem sido enriquecedora para quem
participa dos projetos, como observa
Carolina Boldrin Faez, estudante de
Engenharia de Produção e uma das
voluntárias na Casa de Oportunidades: “Através das reuniões, ouvindo
diversos pontos de vista, ampliei
bastante meu senso crítico social
sobre populações em situação de
vulnerabilidade social. E isso foi altamente potencializado pelas visitas
in loco, que me fizeram sair da bolha
universidade-centro em Lorena”.
A rotina de reuniões, planejamentos e
troca de ideias também é um aspecto
ressaltado pela estudante de Engenharia ambiental, Jéssica Martins C.
Andrade: “Gosto do fato de os objetivos serem comuns, além de poder
ajudar a modificar a perspectiva do
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“AS AÇÕES SÃO DISCUTIDAS E CONSTRUÍDAS JUNTO
À COMUNIDADE, POIS A AUTONOMIA E O SENTIMENTO
DE PERTENCIMENTO SÃO PEÇAS-CHAVE PARA QUE
O TRABALHO REALIZADO SEJA COMPREENDIDO EM SUA
TOTALIDADE E MANTIDO PELA PRÓPRIA COMUNIDADE DE
MANEIRA AUTOSSUSTENTÁVEL E AUTO-ORGANIZADA”

local”. De acordo com Heydi Souza R.
e Mira, estudante de psicologia, o projeto possibilita trocas e experiências
únicas: “Acredito que fazer a diferença
na vida do outro e deixar que o outro
faça diferença em nossas vidas seja
uma das coisas mais importantes em
nossa existência, e o projeto reafirma
isso para mim”.
Para os jovens que se juntam aos projetos, a Casa de Oportunidades traz
inspiração para a busca de um futuro
promissor, além de desenvolver um
olhar para a comunidade, sob o exercício contínuo da empatia, como revela
Pedro Luís: “Fazemos diversas atividades e reuniões, buscando soluções
para um mundo melhor. Aliás, é isso o
que eu mais gosto dentro da Casa de
Oportunidades: a esperança coletiva
para podermos mudar o mundo”.

Luiza Luz, que também participa
da Casa de Oportunidades, ressalta
como a iniciativa permitiu que ela
compreendesse a sociedade com
um olhar mais crítico e humano: “Foi
possível ver de perto a vontade de
vários grupos, se desenvolvendo e
se ajudando. Todos formando uma
corrente do bem. A partir daí, percebi
que é possível fazer a diferença, que
é possível sonhar com um mundo
justo e ao mesmo tempo ajudar isso
a se concretizar”.
TECENDO O FUTURO

O trabalho que está sendo realizado,
bem como todas as ações que estão
por vir, prometem tecer belas histórias de vida: “Desejamos que, através
desta semente que estamos plantando nas famílias, possamos, em breve,
colher frutos que contrariam a lógica
e os estigmas que foram ofertados a
eles sem direito a escolhas. Que seus
direitos sejam compreendidos, conquistados e multiplicados”, conclui o
educador social Carlos Augusto.
CRISTINA DE OLIVEIRA É JORNALISTA, PROFESSORA
E DRAMATURGA.
LOURDES GUIMARÃES É JORNALISTA, PROFESSORA
E PRODUTORA.

Com portas abertas para receber
crianças e jovens, além da comunidade como um todo, a Casa de Oportunidades tem se mostrado como um
espaço de transformação de realidades: “Acreditamos que uma juventude
crítica, atuante, que lidere processos
de transformação em prol do bem
comum é o maior legado que podemos
oferecer. Neste sentido, o nosso papel
na Casa de Oportunidades é oferecer
espaço e meios para que eles possam
atuar e se desenvolver”, ressalta
Michéle Mansor.
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reflexões sobre
a nova base nacional
curricular comum
da educação infantil

Foto: iStockphoto/RF

POR PROFª. DRA. ORDÁLIA ALVES ALMEIDA
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pauta infância

O

O MOVIMENTO “a criança e a constituinte” iniciado em 1986, protagonizado pelos movimentos sociais,
entidades de classe e representantes de órgãos educacionais marca,
historicamente, a luta pela garantia
dos direitos das crianças de zero
até 6 anos à educação, que resultou, com aprovação do art. 208,
inciso IV da Constituição Federal de
1988, no reconhecimento do direito
à Educação Infantil.
De modo mais abrangente, no artigo 227, vimos assegurados direitos
que reconhecem a integralidade e
a prioridade absoluta da infância
brasileira, no que se refere ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Esse marco legal deu sustentação
ao referendo de outros instrumentos jurídicos quanto à garantia
dos direitos das crianças, dentre
eles está o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), em seus
artigos 1º e 4º, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB)
de 1996, especialmente, em seus
artigos 4, 6, 26, 29, 30 e 31.
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Bem sabemos que a LDB – Lei
9.394/1996 – regulamenta o sistema educacional (público e privado)
do Brasil (Educação Básica e Educação Superior) e determina o que
deve ser cumprido nacionalmente
no âmbito educacional. Uma de
suas reformas, a Lei 12.796/2013
alterou o teor do Art. 26, estabelecendo que: “Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental
e do ensino médio devem ter base
nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e
em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos”.
Tal determinação possibilitou a
elaboração da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) da Educação
Infantil, até então fora da LDB. Fato
que gerou discussões em diversos
segmentos ligados à Educação
Infantil sobre a viabilidade ou não
da elaboração de um documento
normativo, a ser seguido nacionalmente, uma vez que já haviam sido
aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil
– DCNEI/2009 como documento
norteador, de caráter mandatário,
para todas as regiões do país.
Especialistas de renome nacional
na área foram convidados a elaborar o texto preliminar, que foi objeto de consulta, análises e emendas. Como resultado da conjuntura
política, o Ministério da Educação
publicou a Portaria Nº 790, de 27
de julho de 2016, instituindo o
Comitê Gestor da BNCC e reforma

do Ensino Médio, o que implicou na
exclusão do Ensino Médio da BNCC
e a consequente destituição dos
especialistas responsáveis pelo
processo de elaboração da BNCC.
O processo de discussão realizado
foi ignorado e um novo grupo foi
criado pelo MEC para implementar
uma terceira versão, contemplando apenas a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental, que foi
encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em abril
de 2017. No decorrer daquele ano,
foram promovidas pelo CNE cinco
audiências públicas regionais; de
caráter meramente consultivo.
Em 15 de dezembro de 2017, essa
terceira versão foi aprovada pelo
coletivo de conselheiros, com apenas três votos contrários, por meio
da Resolução CNE/CP nº 2, de 22
de dezembro de 2017.
Preocupa-nos, entretanto, a forma
como a mesma foi aprovada, desconsiderando a trajetória percorrida
para a elaboração das primeiras
versões. Bem sabemos que um
documento normativo, por si só, não
garante uma educação de qualidade. Há que se buscar a valorização
profissional dos professores de Educação Infantil por meio da formação
inicial e continuada, de tal maneira
que os mesmos não lancem mão da
BNCC da Educação Infantil como um
manual prescritivo.
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A BNCC da Educação Infantil, da
forma como foi concebida, apresenta um discurso que se pretende hegemônico e se concretiza por meio
de seis direitos de aprendizagens
(conviver, brincar, participar,
explorar, expressar, conhecer-se),
no entanto, sabemos que os direitos infantis extrapolam os que foram apresentados e, muitas vezes,
o contexto social em que vivem e as
propostas pedagógicas são determinantes em suas aprendizagens.

Desse modo, os direitos de aprendizagens, apresentados como inéditos na BNCC, não podem ter caráter
limitante na ação pedagógica dos
professores. Especialmente, cabe
aos profissionais de Educação Infantil analisar se as competências,
como estão expressas na BNCC,
visam à formação humana e à
construção de uma sociedade mais
justa, democrática e inclusiva.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Inúmeros são os questionamentos frente à aprovação da BNCC.
Buscamos resgatar como esse
mesmo documento passa a ser referência às práticas pedagógicas,
uma vez que marca um movimento
político instituído. Consideramos
que os avanços conquistados nas
políticas públicas para a Educação
Infantil são maiores do que se
busca normatizar com a BNCC da
Educação Infantil.

suas visões de mundo. Para isso,
consideramos de fundamental
importância uma busca de diálogos com os diversos patrimônios
estabelecidos nas DCNEI/2009, o
respeito às especificidades das
ações de cuidado e educação e às
formas próprias de aprendizagem
na infância.
O processo educativo não se dá de
forma isolada e não acontece apenas nas instituições educativas.
As famílias têm papel fundamental
nos processos plurais de aprendizagem das crianças, cabe-lhes a
responsabilidade de, em interação
como os professores e instituições
educativas, conduzi-las e acompanhá-las em todas as etapas da
Educação Básica, para que possam
ter um desenvolvimento pleno.
PROFA. DRA. ORDÁLIA ALVES ALMEIDA É DOUTORA
EM EDUCAÇÃO – METODOLOGIA DO ENSINO,
PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, COM
PÓS-DOUTORAMENTO NA ÁREA DA SOCIOLOGIA DA
INFÂNCIA, NO INSTITUTO DE ESTUDOS DA CRIANÇA UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL. PROFESSORA
E DIRETORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMS
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL).

Os campos de experiências apresentados não podem ser vistos de
forma fragmentada e teórica.
É preciso que cada professor(a)
os traduza e os concretizem, considerando a realidade e o contexto
social em que vivem, sem reduzir
as possibilidades das crianças
viverem outros campos de experiências que lhes permitam alargar

Foto: Vanessa Atanásio/Studio Klin/Divulgação

Tivemos avanços inquestionáveis
com a publicação das DCNEI/2009,
que estimularam a desconstrução de uma visão escolarizada da
Educação Infantil. As instituições
educativas e professores foram
desafiados a conceber propostas
pedagógicas alicerçadas em um
currículo constituído por meio de
práticas educativas que valorizam
os saberes e experiências das
crianças articulados na exploração
de diversos patrimônios (cultural,
artístico, ambiental, científico e
tecnológico), superando a concepção de áreas de conhecimento na
Educação Infantil. Essas diretrizes
emanam obrigatoriedade, sem,
no entanto, desconsiderar o princípio da autonomia e a liberdade dos
entes federados e das instituições
educativas para respeitarem as
diversas infâncias e realidades
socioculturais em que se situam.

Não se pode perder de vista que as
crianças são sujeitos plurais e singulares, ao mesmo tempo, que se constituem na relação com seus pares,
com os adultos e, como protagonistas
nessas relações, devem ser respeitadas como portadoras e produtoras
de cultura e como seres capazes de
realizar inúmeras aprendizagens.
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responsabilidade
social corporativa
e investimento
social privado
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cultura de doação

Q
QUAL É O PAPEL do setor privado no
processo de criação de uma sociedade mais justa e inclusiva?
É nesta perspectiva que o conceito
de Responsabilidade Social Corporativa – RSC se estabelece, por levar em
consideração o impacto que todas, ou
ao menos a grande maioria das atividades desenvolvidas pelas empresas,
geram sobre os seus respectivos
públicos de interesse.
A RSC tem por objetivo lançar luz
sobre quais são os objetivos das empresas para além do lucro financeiro e
distribuição de dividendos para seus
acionistas, e também para destacar
quais são os níveis de responsabilização por parte das empresas no
impacto adjacente às suas atividades.
Mais que isso, ela é responsável por
propor iniciativas que visam encontrar soluções que mitiguem o impacto
negativo destas atividades e que
impulsionem impactos positivos, para
poderem ser percebidos não só por
seus funcionários, mas também por
clientes e pela população em geral.
Outro ponto que favorece as estratégias de Responsabilidade Social é a
adaptabilidade. Ou seja, organizações
dos mais variados segmentos da eco-
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nomia podem (e devem) implementar
um padrão de RSC em suas atividades, sendo elas industrias, comércios,
serviços, organizações públicas, ou
do terceiro setor.
Contudo, apesar dos pontos que
favorecem estes tipos de estratégias,
não é antiga a percepção que, através
do Investimento Social Privado – ISP,
as empresas podem se diferenciar de
seus concorrentes e se comunicar de
maneira mais empática e direta com
a população em geral. Durante muitos
anos as ações sociais lideradas pelas
empresas não tinham necessariamente uma relação com o seu core
business, eram desenvolvidas de
maneira quase que à parte da organização e não era comum figurarem nas
decisões estratégicas.
Assim, os resultados atingidos
também ficavam aquém do esperado
e principalmente do necessário, visto
que estas estratégias não tinham o
mesmo rigor de performance e gestão, tão comuns e bem desenvolvidas
no setor privado.
Porém, com o passar dos anos, a
sociedade civil organizada ampliou a
consciência do impacto das externalidades causadas pelo setor privado e
intensificou o debate sobre maneiras
de organizar a fiscalização destas
ações. À medida que as organizações
da sociedade civil (OSC) percebem o
poder que possuem, quando organizadas e articuladas, para pressionar as
empresas a assumirem sua parcela

de responsabilidade quanto aos
impactos de suas ações, passam a
se posicionar como um parceiro estratégico no desenvolvimento destas
iniciativas. Neste cenário, conceitos
como valor compartilhado, atuação
conjunta, transparência, equity social
e ambiental, impacto social, entre
outros, passam a fazer parte do cotidiano das empresas.
O alinhamento estratégico das ações
de RSC com as estratégias de negócio
também beneficia as empresas no
posicionamento junto aos novos
perfis de profissionais que ingressam
no mercado de trabalho, assim como
dos novos consumidores.
É perceptível o aumento da indagação
por parte dos jovens com relação
ao propósito de suas ações, de seu
trabalho, como e onde aplicam seu
tempo e energia. Estão em busca de
sentido na sua atuação profissional,
querem se identificar com a empresa
em que trabalham e ter orgulho de
representar determinada instituição.
Além disso, a percepção de consumo passa a se estabelecer quase
como um ato político, levando em
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consideração a representatividade e
identificação das marcas com os seus
próprios valores pessoais. Portanto,
enquadrar os projetos e iniciativas
que buscam atender melhor as necessidades da sociedade, através de uma
lógica de mercado, cria identificação
com este perfil da população que só
tende a crescer. Para os empregados
que já fazem parte do quadro de funcionários de empresas conscientes, a
satisfação profissional, o orgulho de
pertencer, a empatia com a marca e a
satisfação profissional são resultantes da estratégia de posicionamento.
Sendo assim, se faz necessário avaliar
a necessidade de transformação da
realidade de muitas pessoas que vivem
hoje no Brasil e em muitos outros países. É fato que a desigualdade social,
a guerra entre classes, a concentração de renda, violações de direitos
humanos, pobreza, fome, desigualdade

de gênero, infraestrutura, mudança
climática, educação de qualidade,
apenas para citar alguns, são desafios
globais. Para endereçar uma agenda
global, foram criados em 2015, como
uma derivação dos Objetivos do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS, pauta liderada pela
ONU que visa ser um denominador
comum no mundo todo para conscientizar e medir o impacto das ações
de governos, sociedade civil e setor
privado, em prol da construção de um
mundo melhor e sustentável.

Por fim, a Responsabilidade Social
Corporativa pode ser considerada
a força motriz na elaboração e implementação de teorias de mudanças
socioambientais, tão importantes
e necessárias para o mundo.
JOÃO MARCELO SANDRESCHI É GERENTE NACIONAL
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ALDEIAS INFANTIS
SOS BRASIL, GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS E PÓS-GRADUADO EM FINANÇAS
CORPORATIVAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS PELA
LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE.

Neste âmbito, é possível considerar
uma infraestrutura de indicadores possíveis de serem medidos e comparados
entre as empresas que se posicionam a
favor de ações responsáveis. É também
possível avaliar positivamente o potencial transformador que o setor privado
possui, em relação aos governos e
organizações sociais, na construção de
um futuro mais responsável e inclusivo,
proporcionando um diferencial estratégico para as empresas que, cada vez
mais estabelecem uma comunicação
transparente com o mercado.

“A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
PODE SER CONSIDERADA A FORÇA MOTRIZ NA
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TEORIAS DE
MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS, TÃO IMPORTANTES
E NECESSÁRIAS PARA O MUNDO”
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perfil – meu trabalho

era uma vez uma
contadora de histórias...
POR CRISTINA DE OLIVEIRA E LOURDES GUIMARÃES

E

ENCANTADA pelo envolvimento e pelo
trabalho edificante que faz junto às
crianças e adolescentes, a educadora
social Josinete dos Santos Inácio, ou
Jojoba, como é carinhosamente conhecida, fez da contação de histórias a sua
ferramenta para transformar vidas.
Desde 2016 prestando serviços na Aldeias
Infantis SOS de Igarassu – PE, no Centro
Comunitário Infantil, em Araçoiaba, a educadora tem uma longa jornada dedicada
à educação e ao resgate de crianças e
jovens. Tudo começou em 1992, quando
Jojoba era catequista em uma igreja
católica, em João Pessoa - PB: “Eu percebi
que tinha uma aptidão com crianças e,
justamente no bairro onde eu morava, Alto
de Mateus, foi criada a ONG Projeto Beira
da Linha. Logo que ela foi lançada, eles
me convidaram para trabalhar lá”.
Como educadora social, Jojoba pode
atender uma comunidade carente e se
empenhar no letramento de jovens e
adultos no período da noite, com a Educação para Jovens e Adultos (EJA). “Os
anos foram passando e tive a oportunidade de trabalhar com o letramento de
crianças e adolescentes. Juntamente
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com a contação de histórias descobri
o gosto pela leitura e comecei a incentivar o interesse das crianças pela
leitura”, revela a educadora.

também passaram a ver os livros com
outros olhos. Antes eles não gostavam
de ler, mas depois, começaram a pegar
livros emprestados”.

CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE
DE LEITORES

MAIS UM CONTO, MAIS UM PONTO

Em 2009, depois de 16 anos de trabalho
na ONG Projeto Beira da Linha, Jojoba foi
convidada pela Aldeias Infantis SOS da
Paraíba para fazer parte da equipe de
educadores. Na Organização, ela pode
contribuir ativamente para a formação de uma comunidade leitora: “Eles
estavam querendo abrir uma biblioteca
e gostariam de ter uma contadora de
histórias que, além da catalogação de
livros, pudesse incentivar a leitura. Lá, o
trabalho de formação de novos leitores
rendeu muitos frutos. Também preparei
os meninos para contar histórias, e a
partir daí surgiu um grupo de mediadores mirins”, completa.
O poder transformador do ato de contar
histórias tem sido um dos motes que
impulsionam o trabalho de Jojoba ao
longo desses anos. Em suas experiências, a educadora relata os resultados
positivos dessa troca de saberes entre
as crianças e adolescentes: “Uma vez
fiz uma oficina de contação de histórias, e os jovens que estavam participando eram bem fechados e introspectivos. Depois dessa oficina, que foi bem
lúdica, eles próprios testemunharam
que precisavam de mais oficinas como
aquela, pois, a partir dela, conseguiram
se soltar, se libertar e se sentir mais à
vontade; conseguiram se abrir mais e

Para que esse trabalho diferenciado
da Jojoba pudesse atingir mais crianças, adolescentes e jovens, à convite
da Aldeias Infantis SOS, ela passou a
trabalhar e residir em Pernambuco, e
desde então, de segunda à sexta-feira, atende crianças, adolescentes e
jovens de uma região muito pobre,
onde a economia gira em torno do
corte de cana.
No dia a dia, a partir de atividades como
rodas de leitura, contação e criação de
histórias com brinquedos e fantoches,
a educadora tem acompanhado e contribuído para a formação de crianças e jovens, que demonstram garra e vontade
para superar as dificuldades diárias:
“As crianças e jovens vivem em situação
de vulnerabilidade, de fome também,
mas parece que, na verdade, é isso que
os fortalecem. Eles nos surpreendem
com a força do querer: do querer mudar,
do querer a melhoria deles. Também
é importante destacar que a nossa
cultura popular é muito rica. Aqui em
Araçoiaba preservamos a tradição do
Maracatu e todas as crianças e os pais
são muito envolvidos com essa cultura”,
observa Jojoba.
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JOSINETE DOS SANTOS INÁCIO

Foto: Divulgação

(JOJOBA) É EDUCADORA SOCIAL
NO FORTALECIMENTO FAMILIAR E
COMUNITÁRIO NA ALDEIAS INFANTIS SOS –
PROGRAMA DE IGARASSU-PE, CONTADORA
DE HISTÓRIAS E PROFESSORA DO EJA.

Ajudando a desenvolver o lado cognitivo
e social das crianças e jovens, mesmo
antes de aprenderem a ler, o trabalho de
contação de histórias é, como destaca
a educadora, essencial para a formação
deles, como ela pode atestar em suas
experiências junto à comunidade onde
atua: “A gente tem uma roda de contação de histórias no Centro Comunitário
Sonho Infantil, em Araçoiaba, e lá, cada
um pega um livro para narrar uma
história. Uma das crianças de 8 anos,
que tem um problema na dicção, conta
a história do jeito que ele vê as figuras.
Então, eu acho isso muito positivo.
Em todas as rodas de leitura ele quer
participar, e os amiguinhos entendem a
história e gostam.”
Claro que em toda profissão há desafios e uma das maiores dificuldades
no trabalho de Jojoba é a distorção ou
defasagem idade-série. “A maioria das

crianças são de sérias atrasadas. Esse
deficit na verdade é o que mais dificulta. Temos crianças de 14 anos que não
sabem ler ou escrever muito bem. Mas
vejo que a contação de histórias está
fazendo a mudança, pois até na escola
eles estão melhorando”, explica.
AMPLIANDO HORIZONTES
O estimulo ao imaginário, o envolvimento com a leitura e o despertar de suas
capacidades criativas são alguns dos
frutos que Jojoba colhe em seu trabalho
com as crianças e os jovens, que, aliás,
vai além da contação de histórias: “Também atuo com preparação de mediadores mirins e contadores, faço oficinas
de contação de histórias para jovens,
professores e trabalho com maquiagem
artística, confecção de figurinos e
atividades manuais”, ressalta.
O maior desejo da educadora é que as
crianças, adolescentes e jovens possam
ter uma educação de qualidade e mais

oportunidades na vida. Seus planos
para o futuro incluem a ampliação de
sua contribuição para o despertar do
gosto pela leitura, uma vez que essa é
uma das fontes de conhecimento e de
ludicidade que agrega mais qualidade e
criatividade à vida de crianças e jovens:
“Quero difundir cada vez mais o amor
pela leitura em diferentes espaços e
localidades, e também desejo contribuir na formação de professores com
técnicas de contação de histórias e
práticas lúdicas, a fim de que esses
profissionais apliquem nas escolas
e consigam incentivar as crianças,
adolescentes e jovens a lerem a partir
da contação de histórias. Quando eles
desenvolvem o gosto e o prazer pela
leitura, contam a história com amor e
usam muito o imaginário e o lúdico, e
isso eles adoram!”.
CRISTINA DE OLIVEIRA É JORNALISTA,
PROFESSORA E DRAMATURGA.
LOURDES GUIMARÃES É JORNALISTA,
PROFESSORA E PRODUTORA.
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educação para a vida

projeto dê asa:
educação e dever
de casa
POR ELIANE REIS E ELIANE DE JESUS PINTO
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D

DIANTE DA BUSCA constante pela
evolução, o ser humano vem alternando a maneira de pensar, de
sentir e de criar. Deve ser biografado de acordo com o desenvolvimento do potencial que apresenta
e direcionado para uma vida digna
e significativa, nos diversos contextos, durante todas as etapas de
desenvolvimento e aprendizado.
No processo de descobertas deve
haver uma sinergia entre a educação formal e a não formal, pois a
educação não pode ser limitada a
um espaço físico ou a um período
limitado da vida. Educar implica
não só nos saberes, mas também,
no saber ser, fazer e agir.

Ao proporcionarmos a proximidade
entre a educação formal e a não
formal, estamos proporcionando
uma educação para a vida, pois
o indivíduo deve aprender a ser,
em vivências que oportunizam o
desenvolvimento da autonomia,
apropriação da corresponsabilidade e a valorização de suas
potencialidades, aprender a fazer,
em atividades que favoreçam a
aplicação dos saberes, construídos ao longo de suas vivências e
aprender a agir, para ampliar as
possibilidades de comunicação,
desenvolvimento de capacidades
e competências.
O Projeto Dê Asa: Educação e Dever
de Casa, realizado pela Aldeias
Infantis SOS Brasil, por um período
de dois anos (2014 a 2016), emerge
como uma iniciativa que, prevendo
a junção de esforços para uma ação
coordenada junto à educação

de crianças e adolescentes, articulou escolas, casas-lares e recursos
comunitários visando a modificação
positiva de índices escolares, tais
como notas, frequência, relações
interpessoais, participação, etc.
Envolvendo e estabelecendo dois níveis de ações: uma delas na especificidade e dinâmica da casa-lar, sob
os cuidados e liderança da cuidadora residente, profissional continuamente capacitada para estabelecer
a relação pessoal e familiar do
conhecimento com a vida de cada
criança e adolescente, e outra, que
se estabeleceu a partir da vivência
de oficinas lúdico-pedagógicas que
desenvolveram-se no contraturno
escolar e que tinham como objetivo
ampliar o repertório de experiências
de cada criança e adolescente.

“ O PROJETO DÊ ASA – E D UCAÇÃO
E DEVER DE C AS A N OS MOST RO U
Q UE A SALA DE AU L A N ÃO E STÁ SÓ N A
E SCO LA, QU E TOD OS OS LUG ARE S SE
T ORN AM TERRIT Ó R I O DO SABE R
E Q UE É POSSÍVEL PE N SAR D I F E RE N T E ,
P E NSAR A EDUCAÇ ÃO CO M O AL G O
M A I S LEVE, PRAZER OSO E E N VO LVE N T E ”
bemcuidar
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Foram executadas diversas ações
de desenvolvimento humano com
foco em educação e aprendizagem
e na sua primeira versão, o projeto
impactou diretamente a vida de
438 crianças, adolescentes e jovens e 200 cuidadoras residentes.
No primeiro ano, o projeto foi
executado em 13 programas da
Aldeias Infantis SOS Brasil: Rio
Bonito (SP) , São Bernardo do
Campo (SP), Rio de Janeiro (RJ),
Brasília (DF), Manaus (AM) Juiz de
Fora (MG), Santa Maria (RS) , Poá
(SP), Foz do Iguaçu (PR), Goioerê
(PR), João Pessoa (PB) Natal (RN)
e Caicó (RN).
A partir de uma metodologia que
pode ser adaptada e replicada,
após o primeiro ano de execução
do projeto nas casas-lares, houve
a ampliação para o atendimento
de crianças, adolescentes, jovens
e famílias atendidas no programa
de fortalecimento familiar e comunitário de Brasília (DF), Campinas
(SP), Igarassu (PE), Rio de Janeiro
(RJ), Manaus (AM), Poá (SP), Rio
Bonito (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porto Alegre (RS).
A Educação para a vida ultrapassa
os espaços formais de educação
e constitui-se em um instrumento
que possibilita o desenvolvimento
de potencialidades, respeitando

a diversidade de conhecimentos.
Todos os índices escolares podem
ser modificados positivamente
se as crianças, adolescentes e
jovens participarem de uma série
de ações educativas que ocorrem
de modo integrado e paralelo ao
ensino regular.
No início do projeto foram contratados os orientadores pedagógicos e utilizando como referência
a Metodologia do Enfoque Integral
(MEI), realizamos a primeira
formação da equipe, juntamente
com os Assistentes de Desenvolvimento Familiar, sendo que os
orientadores pedagógicos seriam
os responsáveis por executarem
atividades diretamente com as
crianças, adolescentes e jovens e
os Assistentes de Desenvolvimento Familiar, os responsáveis por
fortalecer as cuidadoras residentes através das formações.
A Metodologia do Enfoque Integral
foi a base do projeto e todas as
ações executadas com o grupo
meta eram realizadas através dos
seus dispositivos pedagógicos.
A primeira ação dos orientadores
pedagógicos, já diretamente nos
programas, foi realizar a pesquisa
intitulada de Marco Zero. Nessa
pesquisa, diagnosticamos como
estavam os índices escolares,
no início do projeto, referentes a
cada criança, adolescente e jovem
participante, pois ela seria a base
para medir o aumento desses índices e o impacto do projeto.

Com o objetivo de contribuir para
o aprimoramento da qualidade do
brincar das crianças e adolescentes, oportunizando uma infância
mais divertida, lúdica e criativa,
revitalizamos, em todas as
casas-lares, os espaços com livros,
jogos educativos e brinquedos que
estimulavam a criatividade. Para
esta ação focamos no dispositivo
pedagógico “ambiência”, tornando
o espaço das casas mais acolhedor e estimulante.
Para a construção deste espaço,
todos os moradores da casa-lar
participaram da organização e
escolha dos detalhes, e já no
primeiro semestre de execução
do projeto começamos a colher
os frutos e os índices escolares
foram melhorando, na medida em
que os participantes se sentiam
parte do processo.
Na nova versão o grupo meta foi
ampliado para 1.500 crianças,
adolescentes e jovens em atividades diárias lúdico-pedagógicas,
no contraturno escolar, com foco
nos mesmos eixos da primeira
versão e 350 famílias com foco na
formação profissional, para proporcionar autonomia e capacidade
de gerar renda.
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Muitas foram as atividades executadas, e ao longo do processo percebíamos o progresso de cada um
dos participantes em espaços de
discussões sobre a efetivação dos
direitos de crianças e adolescentes.
Destacamos a participação de
oito jovens e dois orientadores
pedagógicos no evento Diálogos
ODS, que ocorreu em Brasília, onde
esses jovens tiveram a oportunidade de refletir sobre os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
e temas importantes como a
erradicação da fome e da pobreza, igualdade de classes sociais
e empoderamento das mulheres,
entre outros.
Durante toda a execução do projeto entendemos que o sucesso se
deu porque valorizamos a iniciativa conjunta entre escolas, parceiros e recursos comunitários.
Outra dimensão proporcionada
pelo projeto foi o acesso à cultura,
através das inúmeras visitas
realizadas em museus, bibliotecas, pinacotecas, centros livres de
artes cênicas e músicas, parques,
feiras de ciências e tecnologias,
feiras de livros, apresentações de
teatro e ballet. Essas oportunidades tornaram-se parte do dia a dia
de cada participante, sempre com
mais vontade de conhecer novos
espaços e aprender mais.
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Acreditamos que o conhecimento
se constrói coletivamente a partir
do real vivido, da observação,
da história e trajetória de cada
participante do projeto e um dos
pontos mais marcantes foram as
oficinas de artes realizadas para a
produção do livro: “Dê Asa: um livro
de histórias e artes”. O livro é uma
coletânea de textos, desenhos e
pinturas em diversas técnicas, produzidas pelas crianças, adolescentes e jovens, o que demonstra que
é possível redescobrir a educação
ao pensar diferente e possibilitar
a ampliação da visão de mundo,
oportunizando a cada um vislumbrar suas potencialidades.
A fim de garantir sustentabilidade
pedagógica, no final do projeto
editamos o livro “Oficinas de Arte
Dê Asa”, contendo uma seleção de
artes em crayon, guache ou técnica mista, realizadas por crianças e
adolescentes que participaram da
iniciativa e enviamos para todos
os programas da Aldeias Infantis
SOS Brasil.
O Projeto Dê Asa – Educação e
dever de casa nos mostrou que
a sala de aula não está só na
escola, que todos os lugares se
tornam território do saber e que é
possível pensar diferente, pensar
a educação como algo mais leve,
prazeroso e envolvente.

Crislaine Cologis de Oliveira, de
17 anos, estuda e vive com sua
família adotiva em Foz do Iguaçu.
Segundo ela, o projeto ensinava
sobre diversos temas, além dos
passeios que realizavam. “Por
meio do Projeto Dê Asa conheci
muitos lugares. Entre eles eu
destacaria o Parque das Aves, o
Refugio Biológico, o Eco Museu, o
Recanto Gaúcho, a Itaipú Binacional e o Gramadão da Vila A.
Achei todos relevantes e ótimas
oportunidades para aprender
coisas novas sobre as atividades
desenvolvidas nos locais e com as
pessoas envolvidas no Projeto
Dê Asa. Todos me ensinaram
muito nesses passeios”.
Evelin Lay Salvia, hoje com 19
anos, trabalha no Dremland Museu
de Cera. “Na nossa época era muito bom. O Projeto Dê Asa foi uma
coisa ótima. Surgiu no momento
certo, pois fazia um ano que eu
havia mudado de abrigo e estava
muito confusa, tanto emocionalmente, quanto nos aprendizados.
Não me recordo quem iniciou o
Projeto, mas, lembro que todos os
meses essas pessoas estavam
frequentando o colégio e perguntando sobre o nosso desempenho.
Uma vez por semana eles passavam o dia na casa-lar com foco na
solução da dificuldade informada.
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Com esse projeto conheci São
Paulo e essa é uma das melhores
lembranças que tenho. Troquei
informações e aprendizados
com crianças e jovens de outras
regiões e representei a Aldeias
Infantis SOS de Foz do Iguaçu”,
comenta Evelin.
A jovem Ana Paula do Nascimento
Antunes, hoje com 22 anos de
idade, casada, residente em
Goioerê-PR, sempre foi uma
criança carinhosa, meiga, falante
e atenciosa. Na escola sempre
tinha bons resultados, boas notas
e era ótima aluna em redação.
Sempre se destacava como líder
nos projetos que a escola promovia, além de muito atuante no
grêmio estudantil. Em maio de
2012, quando ainda era acolhida, participou da 8ª Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente no Teatro Positivo,
que teve como tema: Mobilizando,
Implementando e Monitorando
a Política e o Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes em Curitiba-PR e foi
eleita delegada para representar o
Estado do Paraná na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Brasília.

Participava do Projeto Dê Asa com
muita dedicação e dizia sempre:
“gosto muito das atividades do
Projeto Dê Asa porque abrem as
portas para o futuro”.
O processo pedagógico é uma
aprendizagem permanente, uma das
mais importantes e talvez seja a
mais destacada das dimensões sociais. Ensinar, em última instância,
consiste em preparar o adolescente
para a vida em sociedade, tendo
uma dimensão muito maior. É um
processo de humanização “educação é dever de casa”, aprendizagem
permanente e para a vida, tornando-se adulto, impactando a infância e
juventude e semeando vivências por
meio de um processo não formal de
aprender e ensinar. Esta é a tarefa
do Projeto Dê Asa, do processo de
educação no tempo histórico em
que vivemos, cruzando-se com as
boas práticas da Metodologia do Enfoque Integral, onde nós utilizamos
registros e sistematização para
citar essas histórias de sucesso, no
formato de roda de conversa, que
era utilizado para falar sobre o
Dê Asa nas casas-lares, chegando aos Indicadores de Qualidade,

possíveis de serem visualizados
nas falas dos participantes, tais
como: felicidade, oportunidade,
protagonismo e resiliência diante
de um processo de transformação e
educação para a vida.
ELIANE REIS É CONSULTORA
DA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL.

ELIANE DE JESUS PINTO É PSICÓLOGA DA
ALDEIAS INFANTIS SOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR.
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a presença
da infância
e da juventude
nas pautas do
congresso
nacional
POR IZAÚ QUERINO
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PENSAR NA VIDA em sociedade
é, desde os princípios de sua
existência, pensar na construção
do consenso para possibilitar sua
continuidade. É na busca pelo
consenso que se manifesta o
diálogo, característica dos seres
sociais que está no núcleo da
criação e apresentação de leis.
Tomando esses fatores como base,
podemos entender que o processo
legislativo é, em sua origem,
embasado na construção coletiva.
Mas, como acreditar nessa
construção quando por vezes o
processo se articula na distância?
Ao trazermos a questão para a
pauta garantidora dos direitos das
crianças, adolescentes e jovens, é
possível traçarmos uma linha do
tempo que começa nos trabalhos
de 1988: é durante os diálogos da
Assembleia Nacional Constituinte
que parlamentares e entidades
da sociedade civil organizada
constroem o consenso da criançacidadã - a infância no Brasil, aos
olhos do Estado, deixa de ser
passível de assistencialismos ou
tutelas firmes (negativamente
associada à expressão “de
menor”), e se torna protagonista
de uma política de proteção e
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garantias de seus direitos básicos.
As instituições assumem, então,
a responsabilidade de fornecer às
crianças, adolescentes e jovens,
condições básicas para seu pleno
desenvolvimento e crescimento
enquanto parte do país.
São esses princípios que se
tornarão faróis de legislações
anteriores, debatidas e formuladas
no âmbito do Congresso Nacional
e que até os dias atuais são vistas
- e praticadas - como marcos
para a proteção da infância e da
juventude. A título de exemplo,
cabe citarmos o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA),
de 1990, ou o Marco Legal da
Primeira Infância, de 2016. No
entanto, se por um lado o diálogo
com o Poder Legislativo construiu,
do advento da Carta Cidadã até
os dias atuais, uma gama de leis
e atos de proteção à infância
e juventude, por outro, nos
introduziu a desafios que até hoje
se manifestam.
É inerente às democracias
representativas a força do
parlamento. E também é comum
a mesma instituição ser a mais
próxima da população em geral.
No caso brasileiro, é evidente que
a representatividade também
habita o Poder Executivo,
mas é nos corredores da
Câmara dos Deputados e do
Senado Federal que estão as
grandes brechas de atuação
da sociedade civil organizada
e do contato do poder com o
povo. Apresentação de emendas,
relatorias de projetos de lei,
audiências públicas e até mesmo
mecanismos de participação
direta da população na criação
de proposições são instrumentos
vitais no acompanhamento,
e principalmente na luta por
protagonismo na agenda da
infância e da juventude.
A defesa desses interesses se

torna muito mais eficaz com o
acompanhamento do Congresso
Nacional - e cabe aqui ampliar
o debate para as Assembleias
Estaduais e Municipais.
Ao sabermos da importância do
processo legislativo e atuarmos
junto a ele, adianta-se a influência
no próprio tramitar. Esse fator
é vital, pois é durante esse
momento que a sociedade tem
mais possibilidades de reformular
e propor novas janelas de atuação.
Retornamos aqui à construção da
Constituição de 1988: a atuação
da sociedade civil organizada
para a construção do conceito
de infância - defendido no artigo
227 - foi de vital importância e
dificilmente obteria os mesmo
frutos posteriormente, fosse
pela reformulação junto ao
próprio Legislativo, ou pelo
questionamento no Poder Judiciário.
Saindo das conjecturas, passemos
para o concreto: uma análise
rápida nos sítios eletrônicos
das duas casas legislativas
brasileiras indicam milhares
de projetos relacionados direta
ou indiretamente às pautas de
infância e juventude. Destes,
no mínimo 1000 podem ser
entendidos como prejudiciais
ao próprio conceito de proteção
da infância e de garantia para
vivê-la. São exemplos clássicos
o da Escola sem Partido (Projeto
de Lei 7180/2014) ou a redução
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“PENSAR NA VIDA EM SOCIEDADE É,
DESDE OS PRINCÍPIOS DE SUA
EXISTÊNCIA, PENSAR NA
CONSTRUÇÃO DO CONSENSO PARA
POSSIBILITAR SUA CONTINUIDADE”

da maioridade penal (Proposta de
Emenda à Constituição 171/1993),
mas também podem ser pontuados
projetos de lei que reduzem a idade
mínima para exercício pleno do
emprego ou aqueles que aumentam
o tempo de internação.
É notável na seara de proposições
que surgem diariamente, a falta de
entendimento e de visão de longo
prazo, mas, se por um lado isso
pode significar uma dificuldade, por
outro pode ser visto como um fértil
(e necessário) espaço de atuação.
A convivência familiar e
comunitária, princípio que o
Estado assumiu a obrigação de
proteger, pede a atuação cada vez
mais importante da sociedade civil
organizada, do terceiro setor e de
especialistas, principalmente na
legislatura vindoura. Participar
desse desafio também é, por
consequência, jogar luz aos
processos em que proposições
são pensadas.

Cabe também relembrar que,
atuar junto ao Legislativo é
tarefa árdua, mas nem por isso
inacessível. Ainda que seja notória
a distância das instituições de
grande parte da população, cada
vez mais surgem mecanismos
de fiscalização e atuação, sejam
eles criados pelas próprias
instituições, sejam eles nascidos
de movimentos e pessoas que
prezam pela transparência da
coisa pública, que buscam abrir
portas e janelas de palácios
fechados. São esses grupos que
podem e devem ser articulados
em coletivo, tanto junto aos
parlamentos, quanto também fora,
ensinando e aprendendo com seus
pares como atuar em processos
que devem ser abertos para todos.

IZAÚ QUERINO É BACHAREL EM HISTÓRIA PELA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) ESTUDA
RELAÇÕES INTERNACIONAIS PELA MESMA
UNIVERSIDADE, FOI UM DOS FUNDADORES DO
LABORATÓRIO DE ESTUDOS AFROCENTRADOS EM
RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNB, TRABALHA
COM PROCESSOS LEGISLATIVOS E COMO CONSULTOR
POLÍTICO NO GRUPO DE TRABALHO PARA
A INFÂNCIA E EDUCAÇÃO NA PULSO PÚBLICO.
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o adolescente
em seu território
e nos serviços
de convivência
e fortalecimento
de vínculos

Foto: iStockphoto/RF

POR BERNARDO TEIXEIRA CURY, MARIA CLAUDETE F. MARINHEIRO,
ELISABETE SILVA ABDALA PEREIRA, FERNANDO MARCELO DE BARROS
E MARIANA PIOVESAN MONTEIRO
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A POLÍTICA NACIONAL de Assistência Social
pressupõe em suas diretrizes a territorialização como um dos princípios que compõem
uns dos principais mecanismos de sustentação para a organização do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), pois leva em
consideração a heterogeneidade e a desigualdade socioterritorial presente no país.
É necessário observar que o território se
apresenta com outras características para
além da privação dos direitos, pois é lugar
também da afetividade, dos laços, da memória, do pertencimento e da identidade.
O conceito de território traz a dimensão da
descentralização, na perspectiva de implementar serviços nas regiões afastadas dos
grandes centros urbanos, nas periferias e
outros lugares de difícil acesso (quilombos,
comunidades ribeirinhas, etc.), procurando
facilitar o acesso das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Nesses diferentes espaços, fica necessário
conhecer as diferentes formas de vivência
que lá ocorrem. Ao ampliar o foco, trazendo a
perspectiva do território, é possível observar
como as relações se dão e como se expressam, pois, por vezes, trata-se de convivências que desprotegem e tornam as pessoas
mais vulneráveis.
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Compreender os significados, experiências
e sentimentos de pertencimento, tece um
resgate histórico capaz de fomentar o protagonismo dos indivíduos por meio de suas
redes de proteção e convivência presentes
no cotidiano. Conhecer e entender o território pode ser a alteração da prática que
consolida direitos.
O ADOLESCENTE NO SEU TERRITÓRIO
Na ótica da Pedagogia, do Serviço Social e
da Psicologia, a adolescência não pode ser
vista apenas como uma fase com características próprias, mas também como uma
construção histórico-social. Assim, diferenças culturais, econômicas, de gênero, entre
outras, devem ser consideradas. Os fatores
biológicos e cronológicos também devem ser
considerados, no entanto não de maneira
isolada, como é feito para fins legais e escolares, por exemplo.
No momento em que pensamos em apropriação de espaço de uma maioria da população
cuja vulnerabilidade social é bastante presente, notamos que o senso comum os submete
apenas a observar e participar do que ocorre
no território onde convivem.
Para os padrões jurídicos e legais do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças e adolescentes são vistos como sujeitos
do processo, e, por isso, possuidores de direitos e deveres, levando-se em consideração
a sua condição de desenvolvimento, razão
pela qual se é aplicada outra forma de sanção
quando se comete um ato infracional.
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Quando falamos de serviços de medida
socioeducativa em meio aberto, por exemplo, o serviço deve contribuir para o acesso
aos direitos e a ressignificação de valores
na vida pessoal e social dos adolescentes e
jovens. Entretanto, verificamos durante os
atendimentos nesses serviços, momentos
em que nos são apresentadas as vulnerabilidades desses adolescentes e jovens, estando
relacionadas à precariedade de acesso à
informação, ao lazer, à cultura, às oportunidades de trabalho e formação, já que poucos
frequentam a escola.
Oportunamente é possível verificar em
espaços de convivência, indivíduos que se
reconhecem através da fala e gestos, bem
como possibilitam que na relação em grupo
ocorram discursos que se tornam próprios, e
dão também ao profissional a percepção das
necessidades individuais e coletivas.
Os modos de convivência afetam as pessoas
e fazem um efeito na razão e no entendimento que elas têm de si e do mundo em
que vivem, podendo mobilizá-las ou não,
para enfrentar as condições de existência.

Investir nos encontros que geram afetos
que potencializam a ação é contrapor-se, no
plano da convivência, às relações sociais
cristalizadas que geram dependência, subordinação ou submissão.
O território, para além das possibilidades de
acesso a serviços e bens, é o espaço da convivência, da memória e do pertencer e, como
consequência, da identidade e da formação
da pessoa. Nesse sentido, construir esse
olhar para o território através da escuta, da
descoberta, da ressignificação, do encontro
e da apropriação, possibilita perceber as
potencialidades do que existe, do que há
nesses lugares, que lugares são esses e o
resgate de memórias e trajetórias de vida,
com foco na premissa de organização de
vida cotidiana, fortalecimento de vínculos e
do exercício da cidadania.
BERNARDO TEIXEIRA CURY, MARIA CLAUDETE F. MARINHEIRO,
ELISABETE SILVA ABDALA PEREIRA, FERNANDO MARCELO DE
BARROS E MARIANA PIOVESAN MONTEIRO SÃO CONCLUINTES
DA FORMAÇÃO DO PROJETO INOVASUAS DO NÚCLEO PAULUS DE
FORMAÇÃO, PESQUISA E DISSEMINAÇÃO SOCIAL.

“NA ÓTICA DA PEDAGOGIA, DO
SERVIÇO SOCIAL E DA PSICOLOGIA,
A ADOLESCÊNCIA NÃO PODE SER
VISTA APENAS COMO UMA FASE
COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS,
MAS TAMBÉM COMO UMA
CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL”
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curso ead
rede não bata, eduque
WWW.NAOBATAEDUQUE.ORG.BR

Para expandir o acesso ao seu conteúdo
de formação, a Rede Não Bata, Eduque
lança a versão online e gratuita do
curso de extensão que tem ministrado
em algumas cidades brasileiras.
Dividido em três módulos, busca
desenvolver ferramentas para a
prevenção dos castigos físicos
e psicológicos contra crianças e
adolescentes em espaços educativos
e no contexto familiar, por meio da
Educação ou Disciplina Positiva.
O curso é voltado para profissionais
que trabalham nas áreas de
educação, assistência social, saúde,

direito e na rede de proteção e
garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, familiares e pessoas
interessadas pelo tema.

emitidos certificados com carga
horária de 20 horas para
quem completar as atividades
propostas. Mais informações:
www.naobataeduque.org.br.

Como metodologia, serão utilizados
e-books, vídeos, filmografia,
atividades avaliativas e interação por
e-mail com a tutora, a coordenadora
da RNBE, Marcia Oliveira. Os três
módulos serão liberados de uma
vez e o aluno ou aluna monitora o
seu tempo, realizando o curso no
próprio ritmo e de acordo com a
sua disponibilidade. Ao final serão

mais de 60 radialistas discutem
a primeira infância em são paulo
WWW.PRIMEIRAINFANCIA.ORG.BR

A Rede Nacional Primeira Infância
(RNPI) e a ANDI – Comunicação e
Direitos, em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS) e o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), realizaram
em dezembro de 2018, em São Paulo,
o encontro “Primeira Infância nas ondas do rádio – oficina de capacitação
para radialistas”. O evento abordou
a importância do Marco Legal da
Primeira Infância, como o investimento social na Primeira Infância pode
ser uma estratégia de prevenção à
violência e a cobertura jornalística
sobre o tema.

A oficina de formação contou com
especialistas nas áreas de saúde,
educação, direitos e família que palestraram para mais de 60 radialistas
de todas as regiões brasileiras. Os
participantes foram divididos em
cinco grupos e, a partir do modelo de
design thinking, técnica que permite a
construção coletiva, criativa e crítica
do conhecimento, discutiram pontos
específicos voltados à primeira infância: Aprender, Brincar, Marco Legal,
Saúde e Valorização.

usa da troca de experiência e de tempestades de ideias, quando palavras
soltas são jogadas ao grupo, para
permitir que, juntos e juntas, os participantes cheguem a algo novo. Neste
caso, o novo foi uma reportagem de
rádio. Cada grupo temático chegou
ao fim da oficina com uma matéria
pronta, feita coletivamente.

A atividade movimentou a turma e,
quem chegasse à sala sem saber o
que estava acontecendo, pensaria
que uma grande bagunça estava em
prática. Na verdade, o design thinking
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cultura – bem cuidar recomenda

série
atypical

Na história, Sam é um garoto autista
de 18 anos que, encorajado por sua
psicóloga, decide procurar uma
namorada. Além de buscar mais
independência e autoconhecimento,
também começa a se ver envolvido

na sua primeira história de amor,
enquanto vários problemas ocorrem
em torno do dia a dia da família.
A série Atypical foi criada e
escrita por Robia Rashid, dirigida
por Seth Gordon, produzida por
Jennifer Jason Leigh e no elenco
principal conta com: Jennifer
Jason Leigh (Elsa Gardner: mãe de
Sam e Casey), Kier Gilchrist (Sam
Gardner), Brigette Lundy-Paine
(Casey Gardner: irmã de Sam),
Michael Rapaport (Doug Gardner: pai
de Sam e Casey e marido de Elsa) e
Amy Okuda (Julia Sasaki: terapeuta
de Sam). (www.netflix.com).

Foto: Divulgação

Atypical é uma série norteamericana de comédia dramática
original Netflix, criada e escrita por
Robia Rashid, que conta a história de
um rapaz de 18 anos, diagnosticado
com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), que trabalha e estuda, vivendo
a efervescência da idade e seu
amadurecimento. A série foi bem
recebida pela crítica e renovada para
a segunda e terceira temporadas.

relatório
relatório luz 2018

O GTSC Agenda 2030 é uma coalizão
formada por representantes de
organizações e entidades de todas as
regiões do Brasil, com especialistas
bemcuidar
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nas diferentes áreas. O Grupo já
lançou duas edições do Relatório
Luz. A edição de 2017 apontou
legislações e normas explicitamente
na contramão dos ODS, com impactos
nos sistemas de saúde, educação e
seguridade social. A edição de 2018
analisou 121 das 169 metas que
compõem os 17 ODS, apresentou um
diagnóstico e recomendações para
reverter a atual situação e alcançar
as metas até o ano de 2030
(https://gtagenda2030.org.br/).
Foto: Divulgação

O Relatório Luz 2018 é um documento
elaborado pelo Grupo de Trabalho
da Sociedade Civil para a Agenda
2030 (GTSC Agenda 2030), que
demonstra e analisa as metas e o que
o Brasil precisa fazer para cumprir
o compromisso que assumiu junto
à Organização das Nações Unidas
(ONU) de alcançar os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
até 2030. Por apontar caminhos para
alcançar as metas, o documento é
chamado de Relatório Luz.
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documentário
city of joy – onde vive a esperança

Além das mulheres que vivem na
Cidade da Alegria, na região oriental
da República Democrática do Congo,
o roteiro do documentário inclui
a participação dos fundadores da
comunidade: Christine Schuler-Deschryver (professora e ativista de
direitos humanos), Denis Mukwege
(ginecologista e Prêmio Nobel da

Paz), e Eve Ensler (dramaturga,
feminista e ativista americana).
Com direção e roteiro de Madeleine
Gavin e produção de Allyson Luchak,
o documentário leva o público a uma
jornada de reflexão e inspiração.
Desde a abertura de suas portas,
mais de 1100 mulheres se formaram na Cidade da Alegria, mulheres
que se curaram, foram educadas,
aprenderam novas habilidades, se
capacitaram e juntas se uniram em
uma rede de amor e revolução.
(www.netflix.com).

Foto: Divulgação

O documentário CITY OF JOY da
Netflix é centrado na comunidade
da Cidade da Alegria, que ajuda as
mulheres que sofreram violências
e torturas devido aos conflitos no
Congo, a reabilitarem suas vidas,
se tornarem líderes e recuperarem
dignidade e identidade.

cinema
o grande circo místico

O Grande Circo Místico é um
projeto do cineasta Cacá Diegues,
inspirado no poema de Jorge de
Lima. O filme conta a história de
5 gerações de uma mesma família
circense. Da inauguração do
Grande Circo Místico aos dias de
hoje, acompanharemos, através de
Celavi, o mestre de cerimônias que

nunca envelhece, as aventuras e os
amores dos Knieps, até o surpreendente final de uma história em que
realidade e a fantasia se encontram em um universo místico.
Com roteiro de George Moura e
Cacá Diegues, produção de Renata
A. Magalhães, e um elenco que
inclui atores como Jesuíta Barbosa (Celaví), Bruna Linzmeyer
(Beatriz), Rafael Lozano (Fred),
Catherine Mouchet (Imperatriz),
Antônio Fagundes (Dr. Frederico),
Vincent Cassel (Jean Paul) e Mariana Ximenes (Margarete), o filme foi
escolhido pelo Brasil para disputar
uma indicação ao Oscar 2019.

Foto: Divulgação

Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona
do Grande Circo Knieps, nasceu um
improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o
retrato dos 100 anos de existência
do Grande Circo e das cinco gerações de um clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.
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crônica

o pai nosso
POR AGUINALDO CAMPOS

Mamá! Mamá!
Rina aconchegou instintivamente o filho de encontro ao peito. Os outros dois, pequenos, dormiam
ao seu lado no banco do veículo. Com o sacolejar do ônibus, olhou e viu o vilarejo ficando para trás.
A esperança se resumia a uma palavra: reencontro. O marido partira anos antes, logo após
o nascimento do menino menor: - Voy a buscar un futuro para nosotros!
Demorou até que a primeira notícia chegasse: poucas palavras, desânimo e desalento. Ele fora em
busca do futuro e encontrara uma realidade que não o deixava se afastar do passado que o retirara
do vilarejo. - Los pobres, siempre los tendrás con vosotros!
Depois disso, o silêncio. A distância. Notícia nenhuma. O pastor prometeu ajudar. Havia já dois meses
desde que Rina saíra do vilarejo em seu país e cruzara o continente em busca do companheiro.
- ¿Vamos a ver a papá?
Durante todo o dia, limpava, lavava, cozinhava e cuidava dos filhos pequenos do patrão. O pastor permitira
que ela ficasse com as três crianças no quartinho dos fundos. O lazer era o comparecimento obrigatório ao
culto presidido pelo patrão. Os dias se sucediam e as chuvas lembravam a ela o passar dos anos.
- ¿Por qué no te vas a la feria? Tus compatriotas venezolanos se encuentran la.
¿Quién sabe no encuentra noticias?
Após o culto, em um domingo sem esperanças, Rina deixou os meninos com o filho mais velho,
abrigados no quartinho. – Cuida a tus Hermanos!
As pessoas indo e vindo naquela feira a deixavam zonza. Andou por todas as barracas e, em meio ao
burburinho, seu ouvido captou um som que os olhos buscaram entre a gente: - Venga aquí con papá. Deja ver...
Aquele homem segurando a menina com extremado carinho lembrou-lhe o marido. Tentou se
aproximar. Um esbarrão e Rina quase foi ao chão. Ao se recuperar, o homem estava diante dela
esperando que ela o deixasse passar com a esposa e a filha. Um silêncio de morte invadiu-a. Ficou
paralisada. Ele a encarou, friamente, quase com desprezo: - ¿Qué pasó? ¿Qué? A mulher o puxou
pelo braço: - Vamos, Carlos. Vamos, cariño!
Rina tentava abrir os olhos. Não conseguia. Ouvia as pessoas conversando, mas não podia falar.
A esposa do patrão se mostrava indignada: - Usted necesita resolver esto. ¿Quién va a cuidar
de sus hijos? Ya basta el desorden en la casa, todo sucio... no puedo limpiar, lavar, cocinar...

O farol do carro do patrão a cegou. Ela fechou o portão atrás do carro. O pastor entrou em casa.
As crianças o receberam alegremente. Rina passou pelo carro estacionado e apagou a luz da garagem.
O filho menor estava na porta do quartinho. Os outros dois já estavam na cama. Ela se abaixou e eles
se olharam. Rina sorriu, abraçou-o e sussurrou: - Luego, usted también va a la escuela. Sabes, la vida es
buena para quien tiene estudio. Fechou a porta e apagou a luz. A noite crescia trazendo seus silêncios.
AGUINALDO CAMPOS É COORDENADOR DO INSTITUTO BEM CUIDAR.
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Foto: iStockphoto/RF

Os filhos! Que estaria acontecendo com seus filhos? O único motivo para continuar lutando eram
os meninos. - Tranquila! Voy a resolver eso... Mires! Está abriendo los ojos!

CHARGE DE CLAUDIUS CECCON , ARQUITETO, COM EXTENSÃO (ITÁLIA, HOLANDA) EM PLANEJAMENTO URBANO, DESIGNER,
DESENHISTA DE HUMOR E CHARGISTA (JB, GLOBO, FSP, ESTADÃO, MANCHETE, PIF PAF E PASQUIM, DO QUAL FOI UM DOS FUNDADORES).
EM 1996 CRIOU, COM PAULO FREIRE, EDUARDO COUTINHO E ANA MARIA MACHADO, O CECIP - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE IMAGEM POPULAR,
ONDE DESENVOLVE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES E PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS.
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