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RESUMO  

A presente pesquisa demonstra a articulação da atual política de assistência 

sócio-educacional do adolescente no Brasil às exigências do processo de reprodução do 

capital em crise, exigências essas que estão devidamente referendadas pelos organismos 

de defesa do sistema, como o Banco Mundial e a UNESCO, e cuja lógica alcança as 

determinações político-legais nas esferas nacional, estadual e do município de 

Fortaleza,  Ceará. Na esfera municipal apresentamos  o “Projeto Crescer com Arte Pio 

XII” de forma devidamente crítica e contextualizada, o qual cumprimos uma revisita ao 

arcabouço categorial que está na base das relações onto-históricas entre trabalho, 

educação e reprodução social; situamos a educação no processo de reprodução do 

capital, particularizando o momento atual da sociabilidade do capital, marcado por uma 

crise de natureza estrutural (MÉSZÁROS, 2000); cotejamos as diretrizes da política 

sócio-educativa emanadas do Banco Mundial e da Unesco para a periferia do 

capitalismo, destacando a concepção de vulnerabilidade social e as estratégias de 

inclusão social do adolescente socialmente vulnerável presentes nas referidas diretrizes. 

No que diz respeito, mais diretamente, ao objeto específico do nosso estudo,  

apresentamos o “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, no quadro da política de 

atendimento ao adolescente no Município de Fortaleza, explicitando seus princípios e 

formas de operacionalização. De acordo com as evidências trazidas à tona, 

consideramos que o conjunto dos documentos que tratam da assistência sócio-

educacional em situação de vulnerabilidade social no Brasil, direcionados pelos 

organismos acima referidos e implementados pelos governos federal, estadual e 

municipal, desde o seu ponto de partida ligam-se, inevitavelmente, aos interesses de 

reprodução ampliada do capital. Mas, independentemente disso, compreendemos a 

necessidade histórica e premente de se engendrar um processo educacional que 

efetivamente esteja ontologicamente,  imbricado, articulado a um projeto de 

emancipação da classe trabalhadora, já que são os trabalhadores, nas palavras de 

Mészáros (2002), os verdadeiros sujeitos da emancipação, estejam eles na escola, na 

rua, no trabalho, nos sindicatos ou no submundo juvenil.  

Palavras-chaves: Crise do capital; Política educacional; Adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. 
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RÉSUMÉ 

La présente recherche démontre l’articulation de l’actuelle politique d’assistence 
sócio-éducative de l’adolescent au Brésil aux exigences du procès de reproduction 
du capital en crise, exigences qui ont comme référence justement les organismes de 
défense du système comme la Banque Mondiale et la UNESCO dont la logique 
atteind les déterminations politique-legaux aux sphères nationale, des étads et de la 
ville de Fortaleza – capitale du l’Étad du Ceará. Dans la sphère municipale 
présentons le  “Projeto Crescer com Arte Pio XII” en forme précisément critique et 
dans un contexte, dont nous accomplissons une revisite au squellete de catégorie qui 
est à la base des relactions onto-historiques entre travail, éducation et reproduction 
social; nous avons situe l’éducation dans le procès  de reproduction du capital, 
donnant emphase au moment actuel de la sociabilité du capital distingue par une 
crise de nature structurelle (MÉSZÁROS, 2000); nous confrontons les directrices de 
la politique sócio-éducative émanées de la Banque Mondiale et de l’UNESCO pour 
la périphérie du capitalisme, ressortant la conception de vulnérabilité social et les 
stratégies pour inclure dans la société de l’adolescent socialment vulnérable 
presentes dans ces directrices. En ce qui concerne plus directement au but spécifique 
du notre étude, nous présentons le “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, dans le cadre 
de la politique d’accueil au adolescent dans la ville de Fortaleza, en expliquant ses 
príncipes et formes d’éxecution. D’après les évidences apportées au public, nous 
considérons que l’ensemble des documents qui traitent de l’assistence sócio-
éducative en situation de vulnérabilité social au Brésil, dirigés par les organismes 
au-dessus cités et appliqués par les gouvernements fédéral, de l’état et municipal, 
dès son poit de début se lient inévitablement aux intérêts de reproduction amplifiée 
du capital. Mais indépendamment de cela, nous comprenons la necessite historique 
et urgente de se engendrer  un procès éducatif lequel effectivement  soit imbriqué à 
un projet d’émancipation de la classe ouvrière, parce que sont les travailleurs, dans 
les mots de Mészàros (2002), les vrais sujets de l’émancipation, soient-ils dans 
l’école, à la rue, au travail, aux syndicats ou dans le sous-monde juvénile. 

 

Mots-clés: crise du capital, politique éducationnelle, l’adolescents en situation de 
vulnérabilité social  
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INTRODUÇÃO 

 

Movidas pelo interesse de contribuir para a análise contextualizada e crítica 

dos princípios e das práticas que configuram a educação da classe trabalhadora, 

tomamos como objeto de nosso estudo um projeto sócio-educacional destinado ao 

atendimento de adolescentes oficialmente caracterizados como “em situação de 

vulnerabilidade social”, na cidade de Fortaleza, Ceará.  

Referimo-nos ao “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, efetivado na Escola 

Ambiental Dra. Francisca de Assis Canito da Frota, localizada no bairro Dionísio 

Torres, em Fortaleza, Ceará. Sobre esse projeto, pretendemos analisar os objetivos, as 

concepções e os princípios que o fundamentam, bem como seu vínculo com os 

paradigmas educacionais vigentes destinados a programas sociais como forma de 

implementação da inclusão social de adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade.  

Nosso interesse por esta pesquisa surgiu, de forma mais imediata, a partir da 

nossa prática como professora na escola pública da rede municipal de ensino, atuando 

como parte da gestão da Escola Ambiental Francisca Frota, no mesmo espaço onde 

funciona o referido projeto. Cotidianamente, vimos percebendo – através de diálogos 

abertos, depoimentos dos adolescentes e seus responsáveis através das entrevistas para a 

sua inscrição no projeto, nos encontros de formação com as famílias, nas rodas de 

conversa, bem como em atendimentos individuais, coletivos, visitas domiciliares aos 

adolescentes atendidos e suas famílias, dentre outros aspectos problemáticos que serão 

indicados adiante – a angústia e a preocupação do núcleo gestor em manter o 

adolescente na escola regular de ensino. 

Manter o adolescente na escola regular de ensino é condição imprescindível à 

sua inserção no referido projeto, retirando-o da rua e dos sinais de trânsito, locais em 

que muitos adolescentes e jovens passam boa parte do dia. De acordo com o que é 

expresso pelos educadores (no caso, denominados arte-educadores) e pelo gestor do 

projeto, através da tentativa de inserir o adolescente na escola, está se fazendo cumprir 

um dos direitos do adolescente, presente no Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA)1, que está contemplado no Artigo 4º, do Título I (Das Disposições Gerais), e no 

Capítulo IV, Artigo 53º.  

Outra preocupação persistente do núcleo gestor é o encaminhamento dos 

adolescentes atendidos em outros projetos sociais que lhes possibilitem a sua 

sobrevivência e o seu desenvolvimento profissional, bem como o acesso a outros 

espaços considerados de direito desse grupo.  

Diante do exposto, um elenco de indagações inquietou-nos e remeteu-nos a 

reflexões referentes tanto ao Projeto quanto às condições de vida dos adolescentes 

atendidos: quais as principais funções sócio-educacionais assumidas pelo Projeto 

Crescer Pio XII? Até que ponto o Projeto tem atuado de forma a reduzir 

significativamente os problemas do adolescente dito em situação de vulnerabilidade 

social, ou, contrariamente, em que medida acaba por mascarar os conflitos sociais 

existentes, reproduzindo, ao mesmo tempo, o projeto educacional classista do capital? 

Quais os pressupostos ou os paradigmas que dão forma ao discurso oficial e os termos 

que regulamentam o Projeto?  

No intuito de esclarecer tais questões, de acordo com os referenciais de análise 

assumidos para o exame do nosso objeto, tentamos apresentar o “Projeto Crescer com 

Arte Pio XII” de forma devidamente crítica e contextualizada, devendo, para tanto, 

cumprir com os seguintes objetivos: revisitar o arcabouço categorial que está na base 

das relações onto-históricas entre trabalho, educação e reprodução social; situar a 

educação no processo de reprodução do capital, particularizando o momento atual da 

sociabilidade do capital, marcado por uma crise de natureza estrutural (MÉSZÁROS, 

2000); cotejar as diretrizes da política sócio-educativa emanadas do Banco Mundial e da 

UNESCO para a periferia do capitalismo, destacando a concepção de vulnerabilidade 

social e as estratégias de inclusão social do adolescente socialmente vulnerável 

presentes nas referidas diretrizes. No que diz respeito, mais diretamente, ao objeto 

específico do nosso estudo, devemos demonstrar a articulação da atual política de 

                                                           

1
 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, é resultado de uma intensa 

mobilização da sociedade civil nos anos de 1990 como forma de dar uma nova configuração no que se 
refere à garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil. O Projeto “Crescer com Arte Pio XII” 
– assim como outros projetos vinculados à Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza – tem 
sustentação teórica no ECA. Por isso, recorremos a ele no desenvolvimento da nossa pesquisa por se 
tratar de uma análise onto-marxiana desse Projeto, bem como da política de atendimento a crianças e 
adolescentes. 
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assistência sócio-educacional do adolescente no Brasil às exigências do processo de 

reprodução do capital em crise, exigências essas que estão devidamente referendadas 

pelos organismos de defesa do sistema, como aqueles acima referidos, cuja lógica 

alcança as determinações político-legais nas esferas nacional, estadual e municipal. Por 

fim, apresentamos o “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, no quadro da política de 

atendimento ao adolescente no Município de Fortaleza, explicitando seus princípios e 

formas de operacionalização. 

Com efeito, nossa experiência junto ao Projeto leva-nos a assumir o 

pressuposto de que os projetos sócio-educacionais no Brasil destinados a adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social apresentam como lógica dominante a 

aprendizagem voltada a ocupações práticas ao lado do desenvolvimento de atividades 

lúdicas no campo da chamada arte-educação, o que, por sua vez, vale enfatizar, afinar-

se-ia com as recomendações ou as imposições contidas no conjunto de documentos 

produzidos no âmbito da UNESCO e do Banco Mundial, as quais, como veremos ao 

longo do trabalho, encontram-se de um modo geral vinculadas ao Projeto de Educação 

para Todos. 

Nossa investigação vincula-se à discussão sobre a constituição do homem 

enquanto ser social e historicamente construído à luz dos fundamentos da ontologia 

marxiana. Desde nossa inserção no Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento 

Operário (IMO)2, compreendemos que a posse desse referencial foi fundamental para a 

possibilidade da nossa apropriação crítica e situada do conjunto de determinações que 

envolvem as contradições próprias do movimento do real, bem como rastrear o seu 

entrelaçamento teórico-prático com o complexo da educação. Sob esse prisma, partimos 

do entendimento de que a concepção materialista da história humana inaugurada por 

Marx assegura como premissa primeira “a existência de indivíduos humanos vivos”, ou 

seja, a existência de indivíduos que produzem os seus meios de vida, distintos de outros 
                                                           

2
   O Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário, quem tem como lema “O conhecimento à 

serviço da classe trabalhadora” é um instituto que está localizado na Universidade Estadual do Ceará e 
que “reúne alunos e professores com o intuito de desvelar o papel do trabalho, da educação, das 
relações de classe, da práxis sindical  no quadro das peculiaridades concretas do capitalismo 
contemporâneo” (Trabalho, Educação e Luta de Classes, Editora Brasil Tropical, 2004). A nossa 
participação no IMO, desde 2003, como orientanda da professora Susana Jimenez, moveu-nos no 
sentido de pesquisar nosso objeto de estudo à luz da perspectiva marxiana, na época o Programa de 
Formação dos Professores Alfabetizadores, o que nos motivou desde então a atuar como pesquisadora 
e colaboradora do IMO até os dias atuais. 
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animais, e que, a partir das condições encontradas na natureza, modificam-na através de 

suas ações ao longo da História, produzindo a base material de sua existência através do 

trabalho.  

Nos termos da ontologia marxiana, recuperada por Lukács, encontra-se a 

determinação onto-histórica de que a transformação da natureza pelo trabalho 

possibilita a criação de algo novo, completamente inexistente no ambiente natural-

biológico: o trabalho atividade vital e consciente que constitui o momento predominante 

que possibilitou a distinção essencial entre o ser humano e as outras esferas ontológicas, 

libertando o homem do determinismo biológico. 

A esse respeito, é válido registrar que é o trabalho a atividade que garante a 

continuidade da existência dos homens, pois funda o ser social ao mesmo tempo em que 

surgiu com este. Pronunciar que o trabalho é categoria fundante da sociabilidade 

humana é afirmar que a relação entre homem e natureza constitui-se como inseparável, 

sendo que esta é adaptada àquele.  

Dessa forma, pelo trabalho, ele (o homem) tornou-se o único ser na natureza 

capaz de construir sua própria realidade, transformando-se em cada processo de 

objetivação. O trabalho constitui-se, assim, na atividade originária da existência dos 

homens enquanto seres capazes de estabelecer relações entre si e com a natureza. 

Nessa perspectiva, o legado onto-histórico marxiano ensina, ainda, que é no e 

a partir do trabalho, ou seja, no processo pelo qual os homens passam a produzir a 

própria vida material, que os homens saltam da natureza e superam seus limites 

naturais, produzindo a si humanamente (JIMENEZ, 2005; MORAES, 2003). Nessa 

direção, para satisfazer suas necessidades, o homem necessita apropriar-se e transformar 

o mundo existente e, nesse processo, produz conhecimento. Ao realizar esse processo de 

produção do novo, não só a natureza vai sendo transformada, mas também o homem 

enquanto ser genérico, e a realidade social vai se construindo como processo histórico.  

O trabalho é categoria fundante da ontologia do ser social, mantendo com os 

demais complexos sociais uma relação de dependência ontológica e autonomia relativa. 

Nesse sentido, todas as outras práxis já apresentam um caráter social, posto que é 

desdobramento do trabalho, modelo de toda práxis social, conforme definição de 

Lukács, na “Ontologia do Ser Social”. Desse modo, como bem define o filósofo de 

Budapeste, o trabalho, suas propriedades e seus modos de operar somente se desdobram 
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no ser social já constituído. Quaisquer manifestações delas, ainda que sejam muito 

primitivas, pressupõem o salto como já acontecido. Somente o trabalho tem, como sua 

essência ontológica, um claro caráter intermediário: ele é, essencialmente, uma inter-

relação entre homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica (utensílio, matéria-prima, 

objeto do trabalho etc.) como orgânica, inter-relação que pode até estar situada em 

pontos determinados da série a que nos referimos, mas, antes de mais nada, assinala a 

passagem, no homem que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social 

(LUKÁCS, 1981). 

Esse enunciado categorial, enraizado na totalidade complexa e rica de 

mediações, iluminará nosso esforço de analisar o universo dos projetos sócio-educativos 

destinados ao atendimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 

registrando a particularidade do “Projeto Crescer com Arte Pio XII”. 

Soma-se ao complexo categorial emanado da ontologia marxiana, que nos 

instrumentaliza com sua radicalidade dos elementos de compreensão da totalidade 

social, a imprescindível tarefa teórica de retomar os delineamentos nefastos assumidos 

pela crise estrutural do sistema do capital.  

A referida crise fez com que o capital implementasse um amplo processo de 

reestruturação, com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo, expresso na sua 

dimensão fenomênica, como lembra Antunes (2001, p. 30), através dos seguintes 

aspectos: “queda da taxa de lucro; esgotamento do padrão taylorista-fordista de 

produção; hipertrofia da esfera financeira; maior concentração de capitais; crise do 

‘Estado do bem-estar social’ e incremento acentuado das privatizações”.  

Desse modo, podemos afirmar que as estratégias utilizadas pelo capital para 

enfrentar o seu processo de crise atingiram fortemente a materialidade e a subjetividade 

da classe trabalhadora expressas por meio de um ideário fragmentador e apologético da 

individualidade são disseminadas, sobremaneira, no pacote das reformas educacionais e 

pedagógicas que vêm sendo implementadas e assessoradas nos países da periferia do 

capitalismo pelo Banco Mundial. É oportuno destacar que, no âmbito das reformas 

educacionais levadas a termo pelo “Movimento de Educação para Todos”, situa-se a 

política de assistência sócio-educacional do adolescente, que, no Brasil, segue as 

determinações da reforma em curso, determinações essas capitaneadas com êxito pelo 

Banco Mundial. 
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No bojo da reforma educacional arbitrada pelo Banco Mundial para a periferia 

do capitalismo, impõem-se várias categorias que têm como propósito, como adverte 

Leher (1998), criar as disposições ideológicas necessárias ao processo de (re)produção 

do capital. Para efeito de ilustração e pela articulação com a nossa temática de 

investigação destacamos duas delas: inclusão e cidadania. 

A despeito da inclusão, é importante observar que a crítica que trazemos 

acerca dessa categoria diz respeito aos projetos sócio-educacionais que envolvem 

adolescentes e jovens como forma de superação da vulnerabilidade social e da violência 

nas escolas e nas periferias das grandes cidades. Nesse sentido, presenciamos um 

apologético discurso na sociedade em geral em torno da inclusão social, destacando, 

ademais, que o referido discurso perpassa fortemente a escola pública municipal em que 

se desenvolve o “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, na qual participamos, como 

pedagoga, do núcleo gestor. Consideramos válido assinalar que o discurso da inclusão 

social afirma que a participação dos adolescentes e dos jovens nos programas sociais 

oferecidos pelo Governo e pelas Organizações Não-Governamentais (ONGs) garantiria 

a concretização da cidadania na vida dos mesmos. 

Ainda na busca por cercar o significado da utilização da categoria cidadania, 

recorremos à análise de Tonet (2005), que afirma que tal conceito – alardeado tanto 

pelos setores conservadores da sociedade contemporânea quanto pelos setores 

progressistas – tornou-se a palavra mágica que busca garantir e ampliar os direitos dos 

indivíduos, bem como sua liberdade através do Estado. No entanto, explicita-nos Tonet 

(2005) que, na lógica do capital, pensar a educação a serviço da formação de cidadãos é 

uma brutal ilusão, posto que “a cidadania mais aperfeiçoada implica, por força das 

coisas, a existência da desigualdade social [e] educar para a cidadania é formar uma 

dupla ilusão [...] porque é impossível atingir a plenitude da cidadania [pois] mesmo que 

isto fosse possível, não levaria à formação de pessoas efetivamente livres” (TONET, 

2005, p. 103). 

Explica ainda Tonet que o conceito de cidadania substituiu o conceito de 

democracia. Esta, há alguns anos atrás, esteve em moda como chave para o 

desenvolvimento de uma suposta sociedade mais justa. O autor afirma também que a 

utilização desse termo não leva em conta a origem do conceito, muito menos o 

rastreamento do seu conteúdo histórico. 
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Vale destacar, de acordo com Tonet (2005), que o discurso da “educação para 

a Cidadania” implica em melhorar o que está posto. O horizonte nesse tipo de educação 

restringe-se a tornar as pessoas mais conscientes dos seus direitos, sendo que um deles 

seria viver num ambiente menos desgastado, com maior interferência das autoridades na 

política ambiental, na política para a juventude etc. Essa resolução vai de encontro ao 

limite que não ultrapassará a barreira intransponível do processo de acumulação do 

lucro, ou do processo de reprodução do capital, que, na contemporaneidade, segundo 

Mészáros (2000), vive uma crise sem precedentes, de natureza estrutural, que vem 

afetando todos os setores da sociedade. Para este autor, tal situação de crise deve ser 

compreendida a partir de uma leitura do real em sua totalidade. Atesta Mészáros que, 

após o mito do discurso de que todos os bens produzidos pela humanidade seriam 

distribuídos de forma igual entre os trabalhadores, o que se consolidou, na verdade, foi a 

agudização do processo de desapropriação do trabalhador daquilo que produz.  

Expostas as questões mais gerais que fundamentarão o desvelamento do 

objeto, passemos à indicação do caminho a ser seguido com o objetivo de apreender na 

sua radicalidade, como nos ensina Marx, os fundamentos últimos que dão forma ao 

“Projeto Crescer com Arte Pio XII”. Desse modo, no primeiro capítulo desenvolvemos 

um estudo sobre o processo de constituição do homem enquanto ser social e a relação 

deste com o complexo educacional à luz da crítica marxista, por entender que, através 

desse referencial, podemos nos apropriar, de forma crítica, do conjunto de 

determinações que envolvem nosso objeto de investigação. Para tanto, debruçamo-nos 

sobre autores clássicos do campo da ontologia marxiana, Marx & Engels (2000), 

Lukács (1978), demarcando, ademais, as contribuições de autores contemporâneos 

afinados com este mesmo referencial: Mészáros (2000), Lessa (2007, 2008), Tonet 

(2005, 2008), Costa (2001), dentre outros. 

Depois de esboçados os elementos de compreensão da concepção onto-

marxiana do ser social, organizamos, no segundo capítulo, uma análise da educação no 

contexto de crise estrutural do capital. Tal estudo pautou-se primordialmente nas 

contribuições de István Mészáros, um autor representativo da melhor tradição crítica-

ontológica à sociedade capitalista iniciada por Marx. Ao lado dessa revisão, levantamos 

as implicações da crise no campo da educação com destaque para a apresentação das 

diretrizes da política sócio-educativa da UNESCO e do Banco Mundial para a periferia 

do capital, enfocando, em especial, a relação entre educação e vulnerabilidade social 
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nos termos dos documentos dessas instituições internacionais, documentos esses que 

estão inscritos, de forma sistemática, na coletânea de cinco artigos e duas cartilhas 

publicadas pela Representação da UNESCO no Brasil, em parceira com a Fundação 

Vale, consolidando, assim, sete publicações destinadas aos professores, alunos, 

supervisores e todos os envolvidos com o programa desenvolvido para as escolas pela 

representação citada. 

De posse dessa análise teórico-documental, no terceiro capítulo, alcançamos o 

enfoque específico de nossa pesquisa, quando detalhamos, mediante análise documental 

e registros de nossas observações cotidianas, enquanto participante do grupo gestor da 

Escola, do “Projeto Crescer com Arte Pio XII” sua inserção na política vigente de 

atendimento a adolescentes em situação de vulnerabilidade social no município de 

Fortaleza. Tal análise foi precedida de uma breve síntese da evolução histórica e da 

caracterização atual das políticas voltadas à assistência sócio-educacional no Brasil, 

desde a década de 1970, explicitando, ademais, os Programas Educacionais de Combate 

à Vulnerabilidade Social em níveis nacional e estadual. 

Para a consecução do trabalho descrito, realizamos uma pesquisa de cunho 

teórico-bibliográfico, na qual revisitamos o arcabouço categorial que está na base das 

relações onto-históricas entre trabalho, educação e reprodução social – isso porque 

entendemos que a compreensão de qualquer objeto à luz da ontologia do ser social não é 

possível sem apreendermos as relações complexas que perpassam a realidade social, aí 

incluída a essência do próprio ser que se constitui, na particularidade do método em 

Marx, apreender a parte no conjunto da rica e complexa totalidade social. Para tanto, 

recorremos à fonte de onde emana a própria ontologia do ser social, Marx e Lukács, 

assim como a intérpretes contemporâneos que, esmeradamente, lançam-se num 

exercício rigoroso de apreensão radical do complexo marxiano e lukacsiano, dentre 

estes, Lessa, Tonet e Costa, para citar alguns nomes utilizados na nossa pesquisa. Ainda 

como parte da revisão teórico-bibliografica, lançamo-nos à tarefa de compreender os 

elementos que dão forma à crise estrutural do sistema do capital e os seus 

desdobramentos no campo educacional, materializado através do domínio do Banco 

Mundial, organismo que Leher (1998) ironicamente intitulou de “Ministério Mundial da 

Educação”. Avançando na análise, realizamos, então, nesse contexto, o cotejamento das 

diretrizes emanadas da política sócio-educativa do Banco Mundial e da UNESCO para a 

periferia do capitalismo. Para essa tarefa, lançamos mão de autores como Mészáros, 
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Tonet, Jimenez, Rabelo, Mendes Segundo, dentre outros. A lapidação desse arcabouço 

teórico tem por objetivo instrumentalizar aquele que é o nosso objeto de investigação, o 

“Projeto Crescer com Arte Pio XII”, que, no município de Fortaleza, constitui-se uma 

política de atendimento a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Nessa perspectiva, a caracterização e a análise do projeto foram mediadas através da 

nossa participação como pesquisadora em diálogos abertos, depoimentos, entrevistas, 

encontros de formação, rodas de conversa, atendimentos individuais e coletivos, visitas 

domiciliares envolvendo os adolescentes e seus responsáveis que participam do projeto 

em foco. Recorremos também à análise de documentos como: a Lei 7488, de criação da 

Fundação da Criança e da Família Cidadã; o Decreto nº 10720, de alteração do estatuto 

da mesma Fundação; os três textos que expõem as Linhas de Ação da Funci, disponíveis 

no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza; por fim, os materiais produzidos e 

direcionados especificamente para a consecução do projeto, publicados na forma de 

folder e de texto intitulado “Minha escola tem nome e tem história”, de 1998. 

Por fim, diríamos que a análise até aqui empreendida aponta um conjunto de 

princípios, diretrizes e ações arrolado no campo das políticas públicas e sociais, seja na 

esfera nacional, estadual e/ou municipal, desvelando, em larga medida, a função que 

estas cumprem no contexto de crise estrutural do capital, sobretudo, no que concerne à 

educação, que vem sendo sistematicamente monitorada pelos organismos 

internacionais. 
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1. TRABALHO, EDUCAÇÃO E REPRODUÇÃO SOCIAL: UMA 

APROXIMAÇÃO ONTO-HISTÓRICA 

 

O presente capítulo vincula-se à discussão sobre a constituição do homem 

enquanto ser social, historicamente construído à luz dos fundamentos da ontologia 

marxiana lukacsiana. Compreendemos que a posse desse referencial possibilita-nos a 

apropriação crítica e situada do conjunto de determinações que envolvem as 

contradições próprias do movimento do real, bem como rastrear o seu entrelaçamento 

teórico-prático com o complexo da educação. Para tanto, debruçamo-nos sobre autores 

clássicos do campo da ontologia marxiana, recuperando, em grandes linhas, as ideias de 

István Mészáros, um autor representativo da melhor tradição crítica-ontológica à 

sociedade capitalista iniciada por Marx, demarcando, ademais, as contribuições de 

autores contemporâneos afinados com este mesmo referencial.  

Nesse sentido, seguindo o método de Marx,  retomamos, em grandes linhas, 

o referencial marxista, em que o próprio Marx (2002) – que desmonta a lógica da 

dialética hegeliana, apanhando, para tanto, o próprio procedimento teórico-

metodológico de Hegel, que concebe a história como o movimento das ideias – vai 

defender a compreensão da razão do empírico como a própria razão da realidade e que, 

para atingir o conhecimento em si, a essência do objeto, é preciso ultrapassar o 

empírico, o fenômeno, o que está dado, a superfície. Para o autor, é necessário fazer 

esse “caminho” armado de conceitos e teorias do objeto de estudo, passando, dessa 

forma, do conceito abstrato para o real. Marx inaugura, assim, uma nova forma de fazer 

ciência.  

Marx leva-nos ao entendimento de que o homem foi avançando na medida 

em que foi produzindo seus meios de vida, pois no ato da construção, por exemplo, do 

primeiro machado, criou condições de utilizar materiais que mediassem sua relação com 

a natureza, assim como a redução do seu tempo de trabalho. 

A própria postura ereta do homem deu-lhe condições de perceber o que 

estava a sua volta, transformando diferentes coisas em seu instrumento de trabalho. O 

tateio cego foi substituído por um processo permeado pelo próprio indício da ciência, 

desdobramento do processo de trabalho.  Isso foi possível, conforme Marx (2007, p. 41-
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42), a partir do momento que o homem foi capaz de produzir e reproduzir sua própria 

existência.  

[...] O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 
existência de indivíduos humanos vivos. [....] O primeiro fato situacional 
a ser constatado é, portanto, a organização corporal desses indivíduos e 
sua relação com o restante da natureza, resultante dessa mesma 
organização.[...] Pode-se diferenciar os homens dos animais através da 
consciência, através da religião, através do que quiser. Eles mesmos 
começam a se diferenciar dos animais quando começam a produzir seus 
víveres, um passo que é condicionado pela sua organização corporal. 

 

Lukács (1978), na esteira de Marx, afirma que, dos seres existentes, o 

homem é o mais avançado. Ao tratar do “recuo das barreiras naturais”, o autor assinala 

que esse recuo acontece pelo próprio desenvolvimento do pensamento e das relações de 

produção, considerando, contudo, que a base natural do processo de produção é 

ineliminável.  

Historicamente, o homem, na concepção da ontologia marxiana, produz e é 

produto da sua própria objetivação, pois trata-se de um ser que rompeu com as barreiras 

naturais, saltando da esfera biológica para a esfera social, produzindo constantemente o 

novo, que é o motor da história, o qual gera possibilidades e contradições.  

É esta a concepção de história humana inaugurada por Marx (2002, p. 14-

15), a concepção materialista, que assegura como premissa primeira “a existência de 

indivíduos humanos vivos”, ou seja, a existência de indivíduos que produzem os seus 

meios de vida distintos de outros animais. São os homens que, a partir das condições 

encontradas na natureza, modificam-na através de suas ações ao longo da História. 

Considerando essas ações humanas, Marx faz a já citada distinção entre os homens e os 

outros animais, visto que os primeiros produzem a base material de sua existência 

através do trabalho. 

Desse modo, podemos reafirmar que, a partir da necessidade, o homem 

materializa sua “prévia-ideação”, através das objetivações. Nesse processo, o homem, 

apropriando-se da natureza para transformá-la, transformou a si mesmo, acumulando 

conhecimentos e aperfeiçoando-os na medida em que foram surgindo novas 

necessidades. Marx (2002, p. 22) afirma que “a produção das idéias, representações da 
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consciência, está a princípio diretamente entrelaçada com a atividade material e o 

intercâmbio material dos homens, linguagem da vida real”. 

Nessa mesma direção, Lukács (1978) assinala que a essência do trabalho faz-

se no momento separatório constituído não somente pela fabricação de produtos, mas 

pelo papel da consciência que organiza a ideia na mente do trabalhador de forma ideal. 

Sendo assim, o homem, como um ser que trabalha e que dá respostas, é posto por 

Lukács (1978, p. 6) como um animal que se torna parte do gênero humano, tornando-se 

homem pelo trabalho. É através da atividade do trabalho que o homem tem a 

possibilidade de satisfazer as suas necessidades, desenvolvendo-se socialmente e, em 

proporção crescente “transformando em perguntas seus próprios carecimentos e suas 

possibilidades de satisfazê-los; e quando, em resposta ao carecimento que a provoca, 

funda e enriquece a própria atividade com tais mediações” (Lukács, 1978, p. 6). 

Nesse sentido, Lukács (1978, p. 6) afirma que “o trabalho é formado por 

posições teleológicas3 que, em cada oportunidade, põem em funcionamento séries 

causais”. 

Lessa (2007, p. 36), fundamentado nos postulados marxianos, reafirma que, 

em Lukács, o trabalho é a forma primária do agir humano e o fundamento ontológico 

das diferentes formas da práxis social. Entretanto, deve-se observar que os inúmeros 

atos humanos não podem ser reduzidos à categoria trabalho, pois a “reprodução social 

comporta e, ao mesmo tempo, requer outros tipos de ação que não os especificamente 

de trabalho”. Conforme explicita Lukács (s/d, p. 41), 

Mais importante, porém, é deixar claro o que distingue o trabalho neste 
sentido das formas mais evoluídas da práxis social. Neste sentido originário e 
mais restrito, o trabalho é um processo entre atividade humana e natureza: 
seus atos tendem a transformar alguns objetos naturais em valores de uso. 
Junto a isto, nas formas ulteriores e mais evoluídas da práxis social, se 
destaca mais acentuadamente a ação sobre outros homens, cujo objetivo é, 
em última instância -- mas somente em última instância -- mediar a produção 
de valores de uso. (s/d, p. 41). 

                                                           

3A partir da leitura da ontologia marxiana, entendemos que a teleologia constitui-se no momento que 
antecede e dirige a ação do homem pelo trabalho. O homem, a partir do elemento da “prévia-ideação”, 
antecede na consciência (de forma simultânea) as consequências de sua ação no resultado objetivado, 
distinguindo-se, desta forma, dos outros animais. Pela prévia-ideação o seu fazer é um fazer organizado, 
orientado que tem por finalidade o objeto, seja espiritual ou material. 
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 Avançando nos estudos, podemos destacar a afirmação de que a ontologia 

marxiana se difere das outras ontologias que a antecederam, como dito anteriormente. 

Lukács, fundamentado na obra marxiana, evidencia a guinada operada por Marx, na sua 

rejeição a toda a tradição ontológica que o precedeu – metafísica e a-histórica – 

inaugurando uma nova ontologia e uma nova forma de se fazer ciência. Nesse caminho, 

enfatiza que os movimentos de todas as formas de ser não são algo que surge ou 

acontece espontaneamente, ou de forma natural, mas faz parte de um “devir-ser”, ou 

seja, “os movimentos, a práxis social, são resultados de atos previamente determinados; 

eles surgem de decisões entre alternativas em que os indivíduos decidem se o fazem ou 

não” (Lukács, 1978, p. 6). De acordo com o autor húngaro, 

Marx delineia corretamente essa condição, dizendo que os homens são 
impelidos pelas circunstâncias a agir de determinado modo sob pena de se 
arruinarem. Eles devem, em última análise, realizar por si as próprias ações, 
ainda que frequentemente atuem contra sua própria convicção.  

Lukács (1978) assinala ainda que a ontologia defendida por Marx afasta-se 

daquela defendida por Hegel, ou seja, da lógica formal idealista. Trata-se de estudar o 

homem como ser social, ultrapassando as leis genéticas. O materialismo histórico-

dialético de Marx, de acordo com Lukács, baseia-se na forma concreta de existir: o real. 

Nas palavras de Lukács (1978, p. 2), “todo existente deve ser sempre 

objetivo, ou seja, deve ser sempre parte (movente e movida) de um complexo concreto”. 

Nesse sentido, o ser é algo dialético, dinâmico, determinante e determinado. O homem 

se torna homem através do trabalho, como ser que dá respostas ao carecimento, pois é a 

partir deste carecimento que se buscam respostas, teleologicamente postas, para efetivar 

de forma articulada um mundo real.  

Desse modo, o caráter do trabalho é evidente na observância do seu 

funcionamento, sendo contrário à lei da causalidade, que é espontânea “na qual todos os 

movimentos de todas as formas de ser encontram a sua expressão geral” (LUKÁCS, 

1978, p 6), o que difere da teleologia, que se realiza de forma consciente. Lima (2008, 

p. 23), na esteira lukacsiana, acrescenta que “esse agir do próprio homem, transforma-o 

de ser biológico em ser social. Desta forma, da atividade vital do homem origina-se uma 

nova esfera do ser”.  
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O filósofo húngaro demarca que “a teleologia é um modo de pôr que, 

embora as guiando em determinada direção, pode movimentar apenas séries causais” 

(LUKÁCS, 1978, p. 6). Como dito anteriormente, a ontologia marxiana se afasta de 

filosofias anteriores que não concebiam o homem como um ser social que dá respostas 

ao seu carecimento através do trabalho, “não reconhecendo a posição teleológica como 

particularidade do ser social”. Estavam sempre reportando esse tipo de ação a outros 

seres transcendentais e, “por outro lado, uma natureza especial onde as correlações 

atuavam de modo teleológico, com a finalidade de atribuir à natureza e à sociedade 

tendências de desenvolvimento teleológico” (IDEM). 

Costa (2001), fundado rigorosamente em Marx, reafirma o trabalho como 

protoforma da atividade humana, permanecendo o mesmo na sociedade contemporânea 

como o elemento central da criação. Nessa mesma direção, o autor, retomando o próprio 

Marx, assinala que é no trabalho que se dá a separação entre a ação da natureza, os seres 

biológicos e o ser social ou o mundo dos homens. O ato do trabalho, como atividade 

teleologicamente orientada, é o ato intencional que o ser social desenvolve. É através 

dessa atividade que se dá o crescimento e o avanço da sociedade, e o homem 

desenvolve de maneira crescente os modos de produção, produzindo não apenas a 

mesma coisa. Todavia, há uma evolução não instintiva no ato de repor o mundo a partir 

da realidade (COSTA, 2001). 

Costa (2001), apoiado em Marx e Lukács, ressalta a diferença desse ato de 

produção do novo dos atos de repor o mundo, estes como tarefa própria da esfera 

biológica. Portanto, o homem, desde os primórdios, ao produzir os seus meios de vida 

como forma de satisfação de suas necessidades, já tem em sua mente o resultado final 

da produção. Esse resultado final, ou seja, o objeto produzido na objetivação no 

trabalho através desses elementos da “teleologia” (que se dá pela subjetividade e 

finalidade) e da “natureza” (onde estaria a causalidade dada) – somente tem sentido, 

conforme o autor, se a finalidade for objetivada. Dessa forma, tem-se o resultado de 

uma ação teleologicamente organizada. 

O autor reafirma que qualquer atividade humana é resultado dessa ação 

teleologicamente orientada, seja nas relações humanas, ou nas objetivações materiais, 

como, por exemplo, a construção de uma cadeira. Nesse sentido, ele retoma a afirmação 

de Marx, que coloca o trabalho como momento fundante da sociabilidade humana. 
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Costa (2001) remete-nos à compreensão de que o trabalho, do ponto de vista 

da ontologia marxiana, no processo de transformação da natureza, articula-se através de 

uma complexa relação entre teleologia e causalidade. Esta se divide em causalidade 

dada, própria da natureza espontânea, como dissemos acima, e em causalidade posta, 

que é a transformação da causalidade espontânea em outra causalidade pelo elemento da 

“prévia-ideação”, através do trabalho humano. Mesmo transformando a natureza, esta 

não deixa de estar presente, através de seus elementos na causalidade posta. Nessa 

perspectiva, Costa explica que, “nenhum outro ser da natureza tem a capacidade do 

homem de, a partir da prévia-ideação e das condições materiais, criar elementos que 

venham a lhe proporcionar maior bem-estar e facilitar a sua existência”. (2001, p.34-

35). 

Ao transformar a natureza, através do trabalho, para a satisfação das suas 

necessidades, do seu carecimento, o homem sempre despendeu sua força de trabalho 

nas diversas formas de sociedade. Em outros termos, mesmo transformando a natureza, 

esta não deixa de estar presente através de seus elementos na causalidade posta. Essa 

causalidade posta é a transformação da causalidade espontânea pelo elemento da 

“prévia-ideação”, através do trabalho humano, num valoroso dispêndio de força de 

trabalho, nos diversos tipos de sociedade.  

Lessa e Tonet (2008) retomam a afirmação de que, no ato de produção do 

que foi subjetivado na unidade da “prévia-ideação e da natureza”, o objeto produzido 

pode sofrer transformações da natureza e da sociedade, pela ação humana, assim como 

pode ser protegido de desgastes naturais pelo uso social da humanidade, determinando, 

assim, a sua evolução. Uma vez criado, o objeto não pode jamais ser controlado de 

forma absoluta pelo criador. 

Os autores asseguram que as consequências das ações humanas podem “ser 

boas ou ruins”, mas 

[...] o que importa é que toda ação humana produz resultados que possuem 
uma história própria, que evoluem em direções e sentidos que não podem 
jamais ser completamente previstos ou controlados, produzindo 
conseqüências inesperadas. (LESSA & TONET, 2008, p. 30-31). 

Lessa e Tonet (2008) assinalam ainda que, dessa forma, a ideia que foi 

objetivada, agora transformada em objeto, passa a sofrer influências e a influenciar a 
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evolução da realidade da qual faz parte, submetido às relações de causa e efeito, 

passando a ter autonomia frente à consciência de quem o objetivou, como dito 

anteriormente, com consequências boas ou ruins para a natureza, para a humanidade. 

Essas conseqüências podem gerar novas necessidades, o que acarretará numa produção 

cada vez mais aprimorada, em que nem o sujeito que produziu nem os objetos poderão 

ser mais os mesmos, pois o homem, o sujeito, terá condições de “avaliar o 

conhecimento que já possui, bem como adquirir outros novos”. Dessa forma, conforme 

Lessa e Tonet (2008), “para Marx, ao transformarem a natureza, os homens 

transformam também a si próprios como seres humanos”. 

Consentâneo a essa determinação ontológica, Lima (2009, p. 25), apoiada 

em Marx e em Lukács, reafirma que, como atividade especificamente humana, o 

trabalho é realizado pelo homem como ser social, ultrapassando a esfera biológica, na 

medida em que o ser social atua sobre a realidade e sobre si mesmo, “cuja essência é 

efetivar-se como atividade livre e consciente”.  

A autora esclarece que, quando Marx afirma a “essência do trabalho livre”, 

está considerando o caráter alternativo da objetivação no ato do indivíduo ao escolher 

entre alternativas, residindo aí o fundamento, encontrado na ontologia marxiana, para a 

liberdade humana. Nessa perspectiva, 

[...] as relações de exploração sob as quais o trabalho é efetivado em 
determinadas sociedades concretas, coloca-o como uma forma de 
aprisionamento e não de fundamento para a liberdade. Entretanto, neste ponto 
da nossa discussão, consideramos o trabalho a partir de uma compreensão 
ontológica e nesta, sem dúvida, podemos encontrar o fundamento para a 
liberdade. (LIMA, 2009, p. 25) 

Lessa e Tonet (2008) assinalam que Marx e Engels, apoiados na 

antropologia, na arqueologia e na história, afirmaram, por sua vez, que o homem herdou 

a organização social dos primatas, lançando-se, porém, para além destes, posto que o  

desenvolvimento das forças produtivas possibilitou um surpreendente processo de 

evolução, operando um grande salto no modo de organização da sociedade. Como o 

homem passou a produzir mais do que o necessário para sua sobrevivência, gerou um 

excedente na produção, o que tornou possível a “exploração do homem pelo homem”, 

ou seja, pela primeira vez na história, o interesse comum, que mantinha a sobrevivência  

nas comunidades primitivas, será efetivamente devassado pelo antagonismo criado 
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pelas diferentes sociedades de classes – escravista, feudal, capitalista –, como 

magistralmente registrou Marx (2003, p. 66) no Manifesto do Partido Comunista:  

A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a 
história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão 
e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e 
oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora 
franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre, ou por uma 
transformação revolucionária, da sociedade inteira, ou pela destruição das 
duas classes em luta.  

Segundo Lessa e Tonet (2008, p. 64-65), as primeiras formas de sociedade 

de classes com interesses antagônicos e inconciliáveis expressaram a mais completa 

desumanização do mundo. Neste, a miséria, fruto do conjunto das relações sociais, 

provocou a ampliação e a constituição dessa desumanização.  

Para ilustrar o antagonismo presente nas sociedades de classes, Lessa e 

Tonet fazem referencia ao período de transição do feudalismo para o capitalismo, 

afirmando que, “frente à crise, [...] os senhores feudais romperam com os servos e 

expulsaram do feudo os que estavam sobrando. Estes, sem terem do que viver 

começaram a roubar e a trocar o produto do roubo com os servos” (LESSA e TONET, 

2008, p. 64-65). 

Nesse contexto, os autores assinalam como se processou o renascimento e o 

desenvolvimento das cidades, bem como o comércio em toda a Europa, destacando, que 

em pouco mais de dois séculos, surgiu a burguesia, que fez avançar ainda mais as forças 

produtivas e fez surgir duas novas classes dentro do modo de produção capitalista: a 

burguesia e o proletariado,  

É válido observar que, no processo de formação da nova classe social, a 

burguesia, necessária ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, gestou-se 

nos marcos das próprias contradições da sociedade feudal, com base, principalmente, na 

atividade mercantil nos pequenos burgos. Um elemento histórico determinante para a 

ascensão da burguesia enquanto classe dominante diz respeito, conforme Marx (2004), 

ao processo de acumulação primitiva, já que a exploração e a expropriação dos 

trabalhadores erguiam-se enquanto movimento do capital para se tornarem em modo 

hegemônico de produção e de organização societal. 
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 A produção capitalista necessita da acumulação de capital e de força de 

trabalho, o que se dá a partir da realização da mais-valia. O capital se estrutura como 

sistema, imprimindo de forma massificada a divisão do trabalho e utilizando-se de 

processos de alienação e de expropriação do trabalho. Esse processo denomina-se 

acumulação primitiva, por ter-se dado no início da constituição da burguesia e por ter 

surgido com base nos resquícios do feudalismo. Os primeiros capitalistas necessitaram 

expropriar não somente os antigos detentores dos meios de produção, mas também os 

senhores feudais, valendo-se do argumento de que o poder desses senhores e a 

corporação por eles controlada eram entraves à livre exploração do homem pelo homem 

e à livre produção. Trata-se de um processo revolucionário que se apropriam dos meios 

de produção para configurar uma nova massa, a de assalariados. Entretanto, “a base de 

toda esta evolução é a expropriação dos cultivadores” (MARX, 2004, p. 16). Foi através 

da expropriação sistemática dos trabalhadores rurais que se abriu espaço para a 

constituição do capitalismo e, logo, a generalização do capital. 

Em se tratando da organização da sociedade capitalista, Marx (1987) afirma 

que o operário, nesse tipo de sociedade, não vende seu trabalho, mas sua força de 

trabalho, a qual varia de acordo com o tempo despendido para a realização de 

determinada produção ao capitalista, trocada por um salário diário ou tarefa.  

Marx assinala que o capitalista dispõe de todos os meios de produção 

necessários ao trabalho e coloca-os à disposição do trabalhador para que este trabalhe 

dobrado para receber pela metade do dia trabalhado. Por exemplo: em 12 horas de 

trabalho, receberá o operário somente por 6 horas do valor gerado. O valor gerado das 

outras 6 horas será reembolsado pelo capitalista. 

Para Marx (1987), a força de trabalho é, na sociedade capitalista, uma 

mercadoria qualquer, mas certamente uma mercadoria muito especial. Ela tem, por isso, 

a qualidade específica de ser uma força criadora de valor, uma fonte de valor e, 

sobretudo, com tratamento adequado, uma fonte de mais valor do que ela possui em si. 

Por conseguinte, a força de trabalho passa, então, com o avanço das forças tecnológicas 

e científicas retirando parte do dia de salário diário e parte do dia de trabalho, a ser 

oferecida ao capitalista sem ser pago por isso. 
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Em Marx (2008, p. 115), o trabalho como dispêndio de força, dos nervos, do 

cérebro, dos músculos do trabalhador para a produção do objeto num tempo 

determinado “é a energia humana materializada num produto”. Entretanto, na sociedade 

capitalista, o que interessa ao capital é a relação de valores entre os produtos, que só 

serão transformados em mercadoria se esta efetivar o “processo de circulação do 

capital”. De acordo com Marx, “o processo de troca dá à mercadoria que transforma em 

dinheiro, não o valor dela, mas sua forma específica de valor” (IDEM). 

Nessa relação de transformação da mercadoria em capital, é ocultada a 

relação de quem produziu o objeto, importando se a mercadoria sob a forma de fetiche 

vai gerar “mais-valia” ao capitalista, que é gerada no processo de produção, pois o 

dinheiro em si não gera valor, mas a força de trabalho. 

Tonet (2005), reprisando a análise marxiana sobre a lógica da sociedade 

capitalista, afirma que, com a entrada da sociedade de classes, esta veio produzindo um 

duplo efeito na história da humanidade. Por um lado, houve um avanço muito rápido 

das forças produtivas e da riqueza espiritual, mas com a sociedade dividida em classes, 

a maioria da população ficou excluída, confinada a um nível muito próximo da 

animalidade, marginalizada da participação desse avanço e dessa riqueza que, ao longo 

da história, foi acumulada pela humanidade.  

Segundo o autor, com a entrada do capitalismo em cena, o trabalho passou a 

ser valorizado não como “atividade criativa, explicitadora das potencialidades humanas, 

mas trabalho como meio de produzir mercadorias e, especialmente, a mercadoria das 

mercadorias que é o dinheiro”. A formação cultural passou a ser cada vez mais 

perpassada pela lógica do ter. (TONET, 2005, p. 221).  

Conforme Tonet (2005), coube a Marx desenvolver as idéias e lançar os 

fundamentos de uma nova concepção de formação humana, que se radica na apreensão 

na articulação entre espírito e matéria, objetividade e subjetividade, exterioridade e 

interioridade numa relação de determinação recíproca do ser social. Não há, na 

perspectiva marxiana, uma soma ou exclusão desses aspectos, mas uma reciprocidade 

que resulta a realidade social. O autor rassalta que Marx tomou o trabalho como o 

fundamento do ser social, o qual na sociedade regida pelo capital o trabalho e a 

formação humana/espiritual/cultural tomam outra perspectiva por estarem subordinados 
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à produção da riqueza, “impossibilitando uma autêntica formação humana integral”, a 

qual não forma nem os exploradores, muito menos os explorados (TONET, 2005, p. 

03). 

Embora haja uma dissociação entre o discurso e a realidade sobre a necessidade 

dos indivíduos de terem acesso ao patrimônio espiritual e material produzido pela 

humanidade, essa dissociação se impõe, historicamente, como uma necessidade na 

sociedade capitalista. Quanto aos explorados, estes, por sua vez, são impossibilitados 

de, na sua singularidade, ascender à condição de partícipe do gênero humano. 

Essa dissociação vai interferir diretamente no processo de reprodução do capital, 

pois este, para continuar se reproduzindo, vem elaborando, ao longo do processo 

histórico, diferentes estratagemas para impor e consolidar sua lógica expansionista. A 

despeito destes estratagemas, podemos assinalar a posição privilegiada do complexo da 

educação, ferreamente monitorada pelo capital, impondo as disposições necessárias ao 

seu processo ampliado de (re)produção, expresso particularmente através de 

paradigmas, diretrizes educacionais e projetos sócio-educativos, apartados de uma 

efetiva preocupação com o engrandecimento do gênero humano, pois estão voltados, 

por sua própria natureza, para as necessidades de legitimação da ordem do capital.  

Nesse esteio, no capítulo seguinte, apresentaremos como essa necessidade 

histórica do capital coloca-se hoje nos marcos de sua crise estrutural, além de 

analisarmos como essa crise estrutural desdobra-se sobre o complexo da educação. 
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2. A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DE CRISE ESTRUTURAL DO CA PITAL 

Antes de adentramos na apresentação do conjunto das determinações sócio-

educacionais impostas pelo capitalismo na contemporaneidade, trataremos de expor 

inicialmente, de forma sintética, os elementos de compreensão acerca da crise estrutural 

do capital, assentados, rigorosamente, na análise de Mészáros (2000). 

2.1. Elementos fundamentais de compreensão da crise estrutural do capital 

Mészáros (2000), analisando a complexa sociedade contemporânea, enfatiza que 

vivemos uma crise estrutural que afeta drasticamente toda a humanidade. Para 

compreendermos tais fenômenos, é necessário que recorramos à leitura do real em sua 

totalidade, pois, conforme assinala o mesmo autor (2000), a “globalização” – termo 

utilizado pelos capitalistas para discursar que todos os bens produzidos pela 

humanidade no sistema do capital seriam divididos de forma igual – é um mito. O termo 

“imperialismo” é, portanto, mais apropriado que a globalização, visto que esta, segundo 

o autor, é um fenômeno. De acordo com Mészáros (2000, p. 13), 

[…] atualmente, vemos oferecida a varinha mágica da globalização como 
uma solução automática para todos os problemas e contradições 
enfrentados. Esta solução é apresentada como uma novidade completa, 
como se a questão da globalização aparecesse no horizonte histórico 
somente há uma ou duas décadas com sua promessa de bondade 
universal, ao lado da outrora igualmente saudada e reverenciada noção da 
“mão invisível”. Mas, na verdade, o sistema do capital moveu-se 
inexoravelmente em direção à “globalização” desde seu início. Devido à 
irrefreabilidade de suas partes constitutivas, ele não pode considerar-se 
completamente realizado a não ser como um sistema global totalmente 
abrangente. É por essa razão que o capital procurou demolir todos os 
obstáculos que permaneciam no caminho de sua plena expansão e porque 
ele deve continuar a fazê-lo enquanto o sistema perdurar. 

Marx (2008) atesta que, dentro do sistema do capital, que vive uma crise 

analisada como de caráter estrutural (Mészáros, 2000), intensifica-se a não apropriação 

pelo trabalhador daquilo que produz. A produção de mercadorias sob o domínio do 

capital é prioritariamente voltada para a comercialização, comprometendo o efetivo 

atendimento das necessidades humanas. Nesse preciso sentido, a satisfação de quaisquer 

necessidades – do estômago à fantasia, para lembrarmos Marx (2008, p. 57), na 
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Mercadoria – passa, invariavelmente,  pela mediação do mercado, do dinheiro, ou seja, 

pela lógica incontrolável do capital.  

Assim, conforme Mészáros, no capitalismo, a dimensão horizontal do trabalho 

pode existir desde que não atinja o lucro e a sua lógica, que parte da exploração do 

homem pelo homem. Assinala que, anterior ao capitalismo burguês, a propriedade era 

para o sujeito aquilo que se produzia e pertencia-lhe. Com o capitalismo em cena, o 

sujeito passou a subordinar-se à produção, e o sistema passou a impor a categoria do 

“ter” sobre o “ser”, reificando a riqueza, produzindo-a para a classe dominante em 

detrimento da classe trabalhadora.  

Conforme Mészáros (2000, p.7), essa relação de dominação do capital sobre o 

trabalho, no contexto das relações de produção estabelecidas no sistema do capital, 

produz e reproduz as relações sociais. Nas palavras do autor citando Marx,   

[…] é preciso ter em mente que as novas forças de produção e relações de 
produção não se desenvolvem a partir do nada, não caem do céu, nem das 
entranhas da Idéia que se põe a si própria; e sim no interior e em antítese 
ao desenvolvimento existente da produção e das relações de propriedade 
tradicionais herdadas. 

Mészáros (2000, p. 8) expõe que o sistema orgânico do capital é uma totalidade 

em que todos os elementos da sociedade devem estar a ele subordinados, que hoje 

domina como produção generalizada de mercadorias. Essa produção reduz e limita o 

homem à força de trabalho necessário, degradando a humanidade. É um sistema que não 

considera seus antecedentes históricos, que tinham no intercâmbio produtivo uma forma 

de satisfação das necessidades humanas. 

Para Mészáros, os aspectos que constituem a crise caracterizam-na como 

estrutural e não como cíclica, relacionando-os à produção. A crise, conforme o autor, 

não se restringiu somente a ramos ou esferas. Ela tem um caráter universal e um alcance 

global, não se restringindo apenas a um conjunto de países. 

Portanto, o sistema do capital vive uma crise distinta das crises cíclicas, visto 

que tal conflito abala as estruturas do próprio sistema, ameaçando destruí-lo – daí que se 

faz cada vez mais notória “a precarização da força de trabalho humana como também a 

degradação do meio ambiente”. De acordo com o autor, na tentativa de superação da 

crise, o capital recorre a forças que lhe permitam perpetuar-se como sistema, através do 
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sistema ideológico e político de dominação, a exemplo das diferentes formas de 

manipulação de consciências. 

 Conforme Mészáros (2000), a contradição capital x trabalho aprofunda ainda 

mais o antagonismo das classes sociais, gerando riqueza para uns poucos e miséria para 

a grande maioria da população. Em meio a esse antagonismo, ideologias são 

disseminadas para que a população acredite na possibilidade de humanização do capital, 

através das suas múltiplas faces. 

Leher (apud Jimenez, 2003), nessa mesma perspectiva, assegura que a educação 

não ficou impune aos ditames do capital para assegurar sua permanência de domínio 

mundial nas relações mercantis, sendo invadida por ideologias e modelos como forma 

de manter a (des)ordem do capital, além de ser responsabilizada por oferecer respostas a 

problemas como desemprego, questões ambientais, dentre outros. 

Jimenez, por sua vez, discorre sobre as contradições da sociedade 

contemporânea, que emparelham os espetaculares avanços tecnológicos que poderiam 

proporcionar aos seres humanos “possibilidades fantásticas de fruição” aos problemas 

sociais dramáticos da contemporaneidade. Estes dividem interpretações e diagnósticos, 

seja do ponto de vista da crítica marxista, seja do ponto vista liberal ou neoliberal. Os 

últimos, na vertente da classe dominante, desqualificam a crítica radical ao capitalismo 

e apostam na gestão competente do Estado, ou seja, apostam que a solução para tais 

problemas está no gerenciamento eficaz das instituições e dos indivíduos (Idem, 2003, 

p. 1). 

Nesse sentido, Mészáros assegura (2000, p. 11) que “hoje se tornou mais óbvio 

do que nunca que o alvo da transformação socialista não pode ser somente o 

capitalismo, deve ser o próprio sistema do capital”.   

A transformação socialista como superação do sistema do capital é, segundo 

Mészáros (2000), a saída que a humanidade tem para continuar existindo. De acordo 

com o autor, “se não houver futuro para um movimento radical de massa [...], também 

não haverá futuro para a própria humanidade”. A possibilidade de continuidade da 

espécie humana é comprometida pelo capital. Ideologicamente, a classe trabalhadora 

não se percebe como sujeito revolucionário, como capaz de mudar os rumos da história 
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numa ação que promova a emancipação humana. Nas palavras do próprio autor, a classe 

trabalhadora não compreende que ela é a classe revolucionária por excelência capaz de 

construir uma sociedade “para além do capital”.  

Tonet (2003, p. 201), consentâneo com Jimenez, lembra que, com a crise 

estrutural, a educação, assim como outros complexos sociais, está em crise. Porém, a 

análise desta divide opiniões. Os conservadores defendem-na como passageira, em que 

aspectos positivos devam ser considerados, cabendo, portanto, adaptar os indivíduos a 

essa nova situação. Os progressistas responsabilizam o agravamento dos problemas à 

política neoliberal, mas não indicam a superação do sistema do capital, e, sim, a sua 

humanização.  

De posse desses elementos, traçaremos, a seguir, uma análise da Educação no 

contexto da crise estrutural do capital, rastreando, em grandes linhas, as políticas 

educacionais consolidadas a partir dos anos de 1990 e sua relação com a reprodução do 

capital, expondo as exigências do sistema para a formação humana nos moldes 

explicitados pelo Programa de Educação Para Todos, encaminhados pelo Banco 

Mundial e pela UNESCO. 

2.2. Implicações da crise no campo da educação 

Retomamos a compreensão dos efeitos da crise estrutural do capital na 

contemporaneidade. Essa crise apresenta-se de forma alarmante e ofensiva aos reais 

interesses do conjunto da humanidade. Nesse contexto, é mister lembrar que o 

capitalismo surgiu com nascimento da burguesia. Constituindo-se desse modo, 

atravessou  transformações nos momentos de crise já experimentados. Suas bases estão 

fundamentadas no tripé capital, trabalho e estado.  

Os efeitos do sistema sobre os indivíduos são sentidos na pele e suas 

contradições cada vez mais se agudizam: a violência, na sua expressão desumana e 

cruel; a insegurança em toda parte; a desestruturação familiar; a aculturação da 

população e, principalmente, a desumanização do próprio homem. Este, para o sistema, 

não passa de um componente de produção, de uma peça da máquina facilmente 

substituível.      
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Dentro dessa lógica, não há espaço para o sentimento, para os valores familiares, 

para as tradições, para o crescimento verdadeiramente humano. Nas palavras de Marx, 

[…] no modo de produção capitalista, o trabalho necessário só pode 
constituir uma parte da jornada de trabalho, e a jornada de trabalho, 
portanto, nunca pode reduzir-se a esse mínimo. Em compensação, possui 
a jornada de trabalho um limite máximo. Não pode ser prolongada além 
de certo ponto. Esse limite máximo é determinado duplamente. […] 
durante uma parte do dia, o trabalhador deve descansar, dormir; outra, 
tem de satisfazer suas necessidades físicas, alimentar-se, lavar-se, vestir-
se etc. Além de encontrar esse limite puramente físico, o prolongamento 
da jornada de trabalho esbarra em fronteiras morais. O trabalhador precisa 
de tempo para satisfazer necessidades espirituais e sociais cujo número e 
extensão são determinados pelo nível geral da civilização. Por isso, as 
variações de jornada de trabalho ocorrem dentro desses limites físicos e 
sociais. […] o capitalista tem seu próprio ponto de vista sobre esse 
extremo, a fronteira necessária da jornada de trabalho. Como capitalista 
apenas personifica o capital. Sua alma é a alma do capital (2008, p. 270-
271). 

Contudo, o discurso do sistema é de oportunidades para todos, basta que o 

indivíduo esteja qualificado. É sabido que o capital somente defende os interesses das 

classes dominantes e visa garantir sua reprodução, seu status quo, mesmo quando 

concede algum suposto benefício para a classe trabalhadora. 

Por isso, o capital é um sistema que não poderia sobreviver sem constantemente 

afirmar seu poder, pois é um sistema global totalmente abrangente, e por essa razão, 

procura demolir todos os obstáculos que se interpõem no caminho de sua plena 

expansão. No contexto de crise estrutural, o capital condiciona estratégias que o ajudem 

a encontrar respostas aos conflitos contemporâneos.  

No entanto, entendemos que tais estratégias são destinadas a mudanças 

superficiais e de natureza conjuntural para amenizar as contradições postas pelo próprio 

sistema, sem superar o antagonismo estrutural destrutivo do capital enquanto um modo 

global de controle sócio-metabólico.  

Nesse sentido, a partir desse contexto, analisamos as ações que os governos e os 

organismos internacionais vêm engendrando para a manutenção desse sistema, 

colocando nas mãos da educação a responsabilidade de transformação do atual quadro 

resultante das contradições inerentes ao capitalismo.  

Nosso estudo centra-se no exame crítico de documentos resultantes de 

programas educacionais financiados por agências internacionais em parceria com os 

governos dos países periféricos, destinados, prioritariamente, ao alcance de duas metas: 
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a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem e a redução da pobreza, metas 

essas que se configuraram, desde a década de 1990, em um discurso educacional 

homogêneo e dominante no campo da educação. 

Para tanto, recorremos aos estudos realizados sobre as políticas educacionais 

postuladas no seio do Programa de Educação para Todos, respaldados, particularmente, 

nas análises de Moraes (2003), Jimenez e Mendes Segundo (2008), Rabelo (2009), 

Jimenez (2003; 2004) e Costa (2001), e ainda Duarte (2001). Reiterados autores 

procuram à luz da ontologia marxiana como referência central de suas análises da 

relação entre trabalho, educação e reprodução do capital.  

Conforme Jimenez (2009, p. 5), a natureza problemática da crise que atinge o 

tripé que sustenta o metabolismo social do sistema do capital (trabalho-capital-Estado) 

vem impondo regras a toda a sociedade denominada globalizada sob a coordenação de 

organismos internacionais, tais como FMI, Banco Mundial, BIRD e outros.  

Em atendimento às regras que visam manter a hegemonia do capital, temos um 

conjunto de metas, alçadas ao complexo educacional, consignadas na política 

educacional mundialmente conhecida como “Educação para Todos”, propugnada na 

Conferência Mundial de Jontiem, realizada em 1990, na Tailândia. As metas traçadas na 

citada Conferência têm como pano de fundo o discurso do cumprimento das 

necessidades básicas de aprendizagem, assumindo como premissa elementar a 

universalização da educação básica.  

Jimenez e Mendes Segundo (2008) advertem quanto à contradição presente no 

relativismo contido no princípio da universalização da educação básica contida na 

Declaração Mundial de Jomtien, que versa sobre a amplitude das necessidades básicas e 

a variação desta na maneira de satisfazê-la de acordo com cada país e cada cultura.  

Coadunamo-nos com as autoras (2009, p. 12) quando estas ponderam que as 

práticas avaliativas que são implementadas pela política avaliativa do Banco Mundial 

suscitam a disputa, a competitividade e o individualismo no seio do sistema de ensino, 

“transferindo responsabilidades com o financiamento e manutenção da educação básica 

aos chamados gestores de políticas educacionais; à própria comunidade escolar; e aos 

educadores”.   



37 
 

Moraes (2003, p. 8) afirma que, no contexto das políticas educacionais da 

década de 1990, um conjunto de reformas foi operacionalizado. A educação, dessa 

forma, vem seguindo, desde então, um conjunto de recomendações de organismos 

multilaterais como o Banco Mundial, a Cepal, a UNESCO, o Unicef, dentre outros, que 

vêm sendo apropriadas e difundidas a serviço de interesses particulares, como é o caso 

de interesses de empresários que buscam um novo perfil de trabalhador, dotado de 

maiores competências técnicas e atitudinais mais adequadas à produção flexível, 

gerando, nesse sentido, as novas demandas para o campo educacional.  

Conforme Moraes, foi arquitetado um forte clima de consenso na sociedade, 

fazendo legitimar o processo reformista com a propagação de que tais recomendações 

eram as melhores, senão as únicas alternativas para resolver os problemas da educação 

no país, propagação essa realizada por importantes intelectuais representativos do 

pensamento pedagógico de cada país. O aliado necessário ao tal consenso foi 

[...] a programática construção de um novo vocabulário – suporte à criação 
de novos desenhos conceituais – que realizou a ressignificação de conceitos, 
categorias e termos, de modo a torná-los condizentes com os emergentes 
paradigmas que referenciaram as reformas almejadas para a educação 
brasileira e latino-americana. Conceitos como “competência”, “destreza”, 
“consenso”, “sociedade civil”, “democracia”, “cidadania”, “tolerância”, 
“edificação”, “professor”, “solidariedade”, “racionalidade”, “verdade”, 
“conhecimento”, entre outros foram sorvidos pela retórica em vigor, 
adquirindo sentido e significados adequados aos novos tempos (2003, p. 9). 

O discurso hegemônico na política educacional da década de 1990, segundo a 

autora, apregoava os antigos referenciais como obsoletos, sendo necessário um projeto 

educativo de outro porte, formador do “cidadão” possuído das competências necessárias 

para dominar os chamados “códigos da modernidade”. Estes possuem uma variedade de 

enfoques e conceitos, entre os quais predominava uma concepção que reduzia a 

formação ao manuseio das tecnologias da informação e comunicação em atividades 

pedagógicas e educacionais em todos os níveis. Essas tecnologias seriam os elementos 

básicos da dinâmica da nova ordem mundial e do exercício da proclamada cidadania. A 

educação passaria a formar cidadãos com esse perfil, além de referenciar a 

responsabilidade social e os valores de conteúdo ético. 

Moraes chama a atenção para o fato de que nessa concepção estaria contida a 

ideia de esvaziamento do conteúdo tradicional da ética, além de suas referências serem 

amiudadas. 
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Segundo a autora, o conhecimento passou a ser apresentado como um “bem 

disponível a todos”, sendo múltiplo e atualizado, tendo por função, no panorama das 

relações sociais, garantir o crescimento sustentável das economias, superando as 

desigualdades sociais. Nesse sentido, o conhecimento passaria a ter um papel desenhado 

nos moldes civilizatórios em curso, que o colocava como variável central na geração e 

na distribuição do poder na sociedade. 

Moraes apregoa que o cenário educacional também passara a ter articulação com 

o mercado, desenhado com os novos paradigmas norteadores das políticas educacionais 

e com a subordinação dos governos nacionais às teses centrais contidas nos referidos 

documentos, notadamente nos do Banco Mundial. No caso do Brasil, subordinado aos 

programas de modernização orientados pela lógica mercantil vigente, os governos 

reforçavam vivamente essa adesão. 

Nesse sentido a autora discorre sobre o dualismo contido no discurso oficial. De 

um lado, esse discurso colocava a necessidade do país de criar as bases para a sua 

inserção no novo paradigma da economia ou sociedade do conhecimento. De outro, 

desenvolvia políticas que, efetivamente, retiravam do complexo educativo e, 

notadamente, da formação docente a qualificação necessária à produção do 

conhecimento. 

Nesse sentido, Moraes e Torriglia4 afirmam que a condição para que os países 

latino-americanos viessem a se tornar competitivos no mercado internacional seria a 

difusão do progresso técnico e sua incorporação ao sistema produtivo de bens e serviços 

(2003, p. 45-46). 

As autoras apontam que o tipo e a abrangência da aprendizagem pra tal fim são  

referentes à acumulação de conhecimentos técnicos em que, para desenvolver e utilizar 

as novas tecnologias, o indivíduo teria que possuir fundamentos básicos de 

aprendizagem mediante a prática, ao uso de sistemas complexos e a interação entre 

produtores e consumidores. Nessa mesma lógica, as autoras atestam, ainda, um “perfil 

tópico e empiricista das modalidades de aprendizagem propostas: usar, fazer e interagir 

                                                           

4 Afirmação extraída do documento da CEPAL/UNESCO, intitulado “Educación y conocimiento: eje de 
la transformación productiva com equidad” . (UNESCO apud  MORAES e TORRIGLIA, 2003, p.45-46)  
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– uma interação circunscrita a uma relação entre produção, consumo de talho imediato e 

superficial” (2003, p. 46). 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, documento que foi 

organizado durante a Conferência de Jontiem, em 1990, na Tailândia, ilustra bem o 

complexo de fatores presentes no discurso educacional contemporâneo, quando 

retomando a afirmação contida na Declaração Universal dos Direitos Humanos de que 

“toda pessoa tem direito à educação”, avalia que apesar dos esforços empenhados no 

mundo inteiro, ainda persistem dados alarmantes de analfabetismo de crianças, jovens e 

adultos, sem contar o grande número desse público que não consegue concluir o ciclo 

básico.  

Este documento apresenta seu plano de ação para satisfazer às necessidades 

básicas de aprendizagem, justificando que, em meio a problemas econômicos e sociais, 

os esforços envidados como forma de satisfazer às necessidades básicas de aprendizado 

foram atropelados, “enquanto a falta de educação básica para significativas parcelas da 

população impede que a sociedade enfrente esses problemas com vigor e determinação” 

(2004, p.1). Os objetivos expostos contemplam que a pessoa deve estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educativas para a satisfação dessas necessidades e para o 

desenvolvimento dos instrumentos essenciais de aprendizagem, como a leitura e a 

escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas. Quanto aos conteúdos 

básicos de aprendizagem, estes centram-se na defesa do desenvolvimento de 

habilidades, valores e atitudes. 

O documento (2004, p. 23) reconhece que, em algumas regiões do mundo, há 

um elevado número de analfabetos. Além disso, determina que cada país estabeleça um 

calendário indicativo de ações para os anos 1990, considerando que é possível fazer 

adaptações de datas pré-estabelecidas às condições e ao contexto organizacional de cada 

país. 

A Declaração de Brasília, por sua vez, que reuniu o grupo de Alto Nível de 

Educação para Todos, divulgada em 20045, em seu Comunicado da Quarta Reunião, 

                                                           

5A Declaração de Brasília foi realizada em Brasília, de 08 a 10 de novembro de 2004, promovida a 
convite do Diretor-Geral da UNESCO, com a participação de Chefes de Estado, Ministros e funcionários 
de alto nível de agências internacionais  na Quarta Reunião do Grupo de Alto Nível de Educação para 
Todos. Os principais objetivos da Declaração de Brasília foram “assegurar um número igual de meninos e 
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reiterou as metas e os objetivos da Conferência de Jomtien, delimitando como desafio 

principal assumir uma educação corajosa que enfrentasse os desafios que impediam o 

acesso daqueles que estavam fora da escola. O Grupo assume como meta assegurar a 

educação primária sensível e de boa qualidade em números iguais para meninos e 

meninas, bem como assumir corajosamente todas as metas de Educação para Todos.  

A Declaração do Milênio das Nações Unidas (2000), outro documento 

representativo dos interesses do capital em tempos de crise, foi realizada no ano de 

2000, em Nova Iorque, e contou com a participação de 197 chefes de estados e de 

governo de 191 países. Assumiu com uma das metas do milênio6 reduzir para a metade 

a percentagem de pessoas que vivem na pobreza extrema, dentre outros, alcançando, 

assim, os objetivos no domínio do desenvolvimento. A referida declaração coloca como 

principal desafio “conseguir que a globalização venha a ser uma força positiva para 

todos os povos do mundo” (ONU, 2000 nota do Prefácio), defendendo, desse modo, que 

a globalização pode ser completamente equitativa e deve favorecer a inclusão. Assim, o 

documento expõe a necessidade de que, até 2015, as crianças de todo o mundo possam 

concluir um ciclo completo de ensino primário. Para alcance desse objetivo, deve-se 

buscar parcerias com setores privados e organizações da sociedade civil para o 

desenvolvimento e a erradicação da pobreza. 

No contexto geral, o documento tem como principal preocupação erradicar a 

pobreza extrema e incentivar políticas de desenvolvimento destinadas aos países pobres 

– fala-se sobre paz, segurança, desarmamento, desenvolvimento, erradicação da 

pobreza, proteger nosso ambiente, direitos humanos, democracia e boa governança.  

Jimenez e Mendes Segundo (2008) assinalam que, a partir dos documentos 

propostos para as metas educacionais e para uma parceria mundial pelo 

desenvolvimento, várias foram as conferências ou fóruns mundiais por todas as partes 

do planeta, com o objetivo de fixarem metas, prazos, estratégias e condições para o 
                                                                                                                                                                          

meninas na educação fundamental e básica antes de 2005, com a meta de igualdade de gênero e educação 
primária universal em 2015, assim como todas as metas restantes de Educação para Todos” (2004, p. 1). 
 
6 Dentre outras metas a serem cumpridas pelos Chefes de Estado e de Governo destacamos: “reduzir pela 
metade, até ao ano de 2015, a percentagem de habitantes do planeta com rendimentos inferiores a um 
dólar por dia e das pessoas que passam fome; de igual modo, reduzir para a metade a percentagem de 
pessoas que não têm acesso à água potável ou carecem de meios para o obter; […] até o ano de 2020 ter 
melhorado consideravelmente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes das zonas degradadas, 
como foi proposto na iniciativa “Cidades sem bairros degradados” (2000, p. 9). 
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novo milênio, tendo o ano de 2015 como ano-referência para o alcance das metas:  

erradicação da pobreza extrema, universalização da educação básica no mundo, 

considerando a educação de primordial relevância para a efetivação do compromisso de 

um mundo melhor – prazo não cumprido, vale destacar. 

As autoras (2006, p. 3) asseveram ainda que é clara a relação estabelecida entre 

a educação e o combate à pobreza. Com base no texto, são tarefas de natureza educativa 

para o rebaixamento em 50% nas estatísticas da pobreza: apoio a programas de 

educação; capacitação e inclusão digital de crianças e jovens para futura inserção no 

mercado de trabalho; ações educacionais voltadas para a formação de mão-de-obra na 

elaboração de alimentos básicos; programas de redução do analfabetismo funcional, 

familiar e da comunidade interferência. 

Para esse novo desafio colocado para a educação, os documentos recomendam 

reformas profundas: modernização no campo educacional não só dos países pobres, mas 

também dos países em desenvolvimento, sob o comando do Banco Mundial. No 

entanto, caberá a cada nação o compromisso com o desenvolvimento econômico e as 

definições de suas políticas setoriais. 

Jimenez e Mendes Segundo (2006, p. 7) asseguram que, no caso específico da 

educação, impõem-se mudanças devastadoras, aplicando-se padrões de financiamento e 

“novas” formas de gestão dos sistemas de ensino, com redefinições no currículo, nos 

processos avaliativos e nos modelos de formação docente com base em critérios 

estritamente empresariais e mercadológicos.  

Jimenez (2004) critica a configuração da educação brasileira no contexto das 

reformas gestadas a partir da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/96), que vem trazendo marcas do aligeiramento, da mercantilização e da 

manipulação das consciências. De acordo com a autora, são marcas que podem ser 

conferidas nos vários níveis de ensino, podendo ser constatadas, por exemplo, no ensino 

fundamental, a existência de projetos pautados sob diretrizes determinadas em 

conferências nacionais e internacionais que se sucedem uma após a outra “em prol de 

uma decantada educação para todos”. 

A autora assegura que, em contraponto a esse discurso de “educação para 

todos”, as doses colocadas não são suficientes para que o Estado cumpra o pacto 
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firmado nas conferências. A situação de “indigência material e intelectual” permanece, 

bem como a pobreza do espaço público. 

Jimenez (2004, p. 246) sintetiza que a problemática contemporânea da educação 

do trabalhador estaria assentada em três pilares que seriam, como já citado 

anteriormente, “o projeto de mercantilização e privatização ilimitada da educação em 

todos os níveis, articulado ao projeto de negação do conhecimento e o afinamento ímpar 

das estratégias de envolvimento manipulatório das nossas consciências”. 

Costa (2001), por sua vez, assegura que, dentro do contexto de crise do capital 

em suas implicações objetivas e subjetivas, esse sistema não poderia deixar de produzir 

contornos às novas exigências no meio do complexo educacional, essencial na 

reprodução do ser social capitalista. 

 Para o autor, os novos padrões de acumulação capitalista vêm impondo uma 

redefinição no papel do Estado e das políticas públicas, um novo perfil de trabalhador e 

novo modelo de formação profissional, assentado em uma estrutura educacional mais 

adequada às exigências do sistema produtivo.  

 Nessa mesma direção, Duarte (2001) apregoa que, ao mesmo tempo em que se 

difunde um discurso de elevação no nível de formação intelectual dos trabalhadores 

para que estes possam acompanhar as mudanças tecnológicas, tal elevação, sob a ótica 

das classes dominantes, deve ser limitada aos aspectos mais imediatamente atrelados ao 

processo de produção, sendo, assim, dada em “doses homeopáticas”. 

Para o autor (2001), para que não surjam insurreições violentas nesse contexto 

de contradições, de miséria, de criminalidade, que comprometam a estabilidade 

econômica e política, o capitalismo se utiliza de “campanhas educativas”, sendo 

acionados vários tipos de agências sociais voltadas para a difusão de conhecimentos 

elementares que interfiram imediatamente no cotidiano dos indivíduos. Esses 

conhecimentos possuem importante  

[...] função ideológica de difusão da crença de que as condições de vida 
da população estão melhorando. Para que esse tipo de conhecimento 
possa ser difundido é necessário que essa grande parcela da população 
mundial saia do absoluto analfabetismo e torne-se capaz de assimilar 
informações imediatamente aplicáveis sem a necessidade de grandes 
alterações no cotidiano dos indivíduos. Daí a insistência na necessidade 
de eliminação do analfabetismo. (DUARTE, 2001, p. 6-7) 
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Apresenta ainda algumas articulações entre o lema “aprender a aprender”, 

traçado na citada Conferência Mundial da Educação para Todos, expondo, assim, os 

quatro pilares da Educação para o Século XXI – o Aprender a conhecer, aprender a ser, 

aprender a fazer, e o aprender a conviver – assim como o cenário ideológico do 

capitalismo atual e sua força sobre o discurso oficial educacional contemporâneo. 

Duarte considera, portanto, que tudo isso não passa de uma forma eufemística de 

aceitar, sem questionamentos, o cotidiano alienado e fetichizado dos indivíduos. 

Contrapondo-se a essa lógica de (de)formação arquitetada pelo Movimento de 

Educação para Todos, Tonet (2005) lembra-nos que a formação humana em Marx é 

sempre histórica e socialmente datada. Não há um modelo pronto, é um processo de 

tornar-se homem, contínuo e processual. De acordo com o referencial teórico marxiano, 

o processo de o indivíduo singular tornar-se membro do gênero humano passa pela 

necessária apropriação do patrimônio – material e espiritual – acumulado pela 

humanidade em cada momento histórico. Por essa razão, não há como desenvolver-se 

humanamente de forma integral se houver qualquer impedimento a esse 

desenvolvimento. 

Porém, dentro da lógica do capital, essa formação humana não passa de um 

“formar para o mercado” visto que “essa parte da preparação ‘integral’ nada mais é do 

que a transformação do ser humano em mercadoria apto a atender os interesses da 

reprodução do capital”. (IDEM, p. 5). Uma formação integral do ser humano não é 

possível em absoluto dentro dessa forma de sociedade capitalista, somente sendo 

realizada com a superação do capital. 

Na compreensão de Tonet, formar integralmente o homem é dar acesso aos bens 

materiais e espirituais necessários à sua autoconstrução como partícipe do gênero 

humano entendendo, porém, que uma formação humana omnilateral somente será 

levada a cabo numa sociedade para além do capital, onde predomine  o livre “trabalho 

associado”, como bem denominou Marx. 
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Nesse momento, julgamos oportuno recuperar as contribuições e as reflexões de 

Saviani7 sobre a natureza e a especificidade da educação.  Este autor afirma que a 

natureza da educação é determinada pela sua relação com o trabalho enquanto 

protoforma do ser social. Em concordância com essa perspectiva, Saviani assevera que 

o trabalho educativo produz no indivíduo singular, direta e intencionalmente, a 

humanidade que foi produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens 

(2008, p.7) que implica na garantia da apropriação do conhecimento, condição 

ineliminável para o evolver da generidade humana, visto que o homem não nasce 

portando a história social da humanidade. De acordo com Saviani, 

[...] o saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge como 
resultado do processo de aprendizagem, como resultado do processo 
educativo. Entretanto, para chegar a esse resultado a educação tem que 
partir, tem que tomar como referência, como matéria-prima de sua atividade, 
o saber objetivo produzido historicamente (SAVIANI, 2008, p. 7) 

Conforme o autor, a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, pois 

os homens, diferentemente dos animais, que têm sua sobrevivência naturalmente 

garantida, necessitam produzir sua existência transformando a natureza continuamente 

através do trabalho como ato intencional. O trabalho é, nesse sentido, “uma ação 

adequada à finalidades”. Dessa forma, o homem, que, ao produzir seus meios de vida, 

transforma a natureza adaptando-a a si mesmo (e não se adaptando a ela), tem, no 

trabalho, o momento de objetivação de algo que se antecipou “mentalmente como 

finalidade da ação”, humanizando a natureza, “criando o mundo da cultura” (Idem, p. 

11). Portanto, Saviani assinala que compreender a natureza da educação passa, 

necessariamente, pela compreensão da natureza humana. 

Ancorados em Saviani, podemos dizer que o ato educativo é produzir nos 

indivíduos a humanidade produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens. Assim sendo, a educação tem como objeto a apropriação dos elementos 

produzidos historicamente pelos homens, ou seja, os elementos culturais como sujeitos 

ativos no processo histórico, porque, se tais elementos existirem por si mesmos, como 

algo exterior aos homens, não haveria sentido a sua produção. É necessária a 

                                                           

7
 É válido aqui lembrar, no que se refere ao tratamento conferido ao axioma do trabalho como princípio 

educativo, que povoa as produções de Dermeval Saviani desde 1994, temos, no Brasil,  um debate aberto 
no campo do marxismo. Nesse sentido, a leitura desenvolvida pelos estudiosos de inspiração lukacsiana, a 
exemplo de Lessa (2007) e Tonet (2004), passa a indicar os pontos e contrapontos relativos aos principais 
postulados dessa formulação em Saviani. 
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“identificação desses elementos”, bem como a “descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo”, para que, assimilados pelos indivíduos da espécie humana, 

os homens tornem-se humanos (SAVIANI, 2008). 

Para tanto, na concepção de Saviani, torna-se necessário fazer a distinção entre o 

essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório. 

O autor (2008, p.13-14) salienta a importância do conhecimento clássico e 

científico na pedagogia como algo que se “firmou como fundamental” e que pode servir 

de critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico.  

Conforme Saviani, a educação não se reduz ao ensino. Entretanto, ensino é 

educação, e o ensino se institucionaliza pedagogicamente através da escola, cujo papel 

consiste na socialização do saber sistematizado. Sua existência é justificada pela 

apropriação do saber sistematizado pelas novas gerações. 

O autor considera esse tipo de saber como o saber elaborado (a ciência), não 

devendo a escola ficar no plano das opiniões, do palpite, do senso comum, baseada em 

experiência de vida, deixando escapar a cultura erudita, a cultura letrada. Para tanto, 

tem-se como exigência primeira “o acesso a esse tipo de saber, o aprender a ler e a 

escrever, a linguagem dos números, a linguagem da natureza e da sociedade” (2008, p. 

15). 

Facci, por sua vez, apoiada nas reflexões da Escola de Vigotski, reafirma essa 

posição em relação às possibilidades cabíveis à escola numa perspectiva histórico-

crítica. Assim, assegura que a educação  

[...] envolve um processo que torna necessário que o aluno supere os 
conhecimentos cotidianos pela incorporação dos conhecimentos científicos; 
que o aluno aprenda para o seu desenvolvimento geral como indivíduo, 
assimilando o saber objetivo. (FACCI, 2004, p. 228) 

A proposta pedagógica nessa perspectiva tem como ponto de referência a 

transformação da sociedade e não sua manutenção na perspectiva da lógica do capital. O 

princípio da educação, nesse sentido, como um fenômeno próprio dos seres humanos, 

como afirmara Saviani, pauta-se na compreensão da natureza da educação e na 

compreensão da natureza humana. Sem a transmissão dos resultados do 
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desenvolvimento sócio-histórico da humanidade para as gerações seguintes seria 

impossível a continuidade do processo histórico.  

Facci assinala ainda que as neoformações no desenvolvimento intelectual dos 

alunos exige como condição essencial o caráter ativo e a participação da criança ou do 

jovem no processo de assimilação ou apropriação da experiência social. 

 A autora afirma que a educação numa perspectiva transformadora  deve elevar o 

nível intelectual dos alunos, possibilitando “a passagem do senso comum à consciência 

filosófica”, sem limitar-se à interferência do processo educativo na vida particular do 

indivíduo à provocação de mudanças num âmbito maior da sociedade. Nesse sentido, a 

educação passaria “de uma concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, 

degradada, mecânica, passiva e simplista à uma concepção unitária, coerente, articulada, 

explícita, original, intencional, ativa e cultivada” (FACCI, 2004, p.232). 

Expostos os fundamentos da crítica aos paradigmas educacionais vigentes, 

instrumentos necessários ao capital em seu contexto de crise estrutural, passaremos a 

expor, a seguir, os termos dos documentos da política sócio-educativa  encaminhada 

pelo Banco mundial e pela Unesco, que nos auxiliam no desvelamento da complexa 

realidade dos adolescentes atendidos pelo Projeto “Crescer com Arte Pio XII”. 

2.2.1. As diretrizes da política sócio-educativa do Banco Mundial para a periferia 

do capital 

Demonstraremos neste subcapítulo as principais diretrizes e concepções 

presentes nos documentos mais representativos das propostas sócio-educacionais 

levadas a cabo pela Unesco em parceria com o Banco Mundial, via instituições que 

compõem o aglomerado de instituições desse organismo, como, por exemplo, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao lado de instituições brasileiras, como a 

Fundação Vale. Partiremos do primeiro documento8 (DOC 1) intitulado “Juventude, 

Violência e Vulnerabilidade Social na América Latina: Desafios para as Políticas 

                                                           

8 Para efeito de nossa exposição, enumeramos os documentos para facilitar a descrição e análise dos 
mesmos fincado assim representados: DOC 1 –Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América 
Latina: Desafios para as Políticas Públicas, das Edições UNESCO BRASIL; DOC 2 – Abrindo Espaços: 
inclusão social e educação para o século XXI, também das Edições UNESCO BRASIL, e DOC 3: 
Construindo Saberes da mesma editora, disponíveis em sites da Unesco. 
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Públicas”. Trata-se de uma publicação organizada por três (03) assistentes de pesquisa 

da Unesco, uma (01) pesquisadora da Unesco e um (01) consultor do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  Nesse texto, Abramovay et al9 buscam 

construir um conceito para o termo vulnerabilidade social, bem como apresentar 

estratégias que venham superar a vulnerabilidade social e a violência através do 

complexo educacional, demonstrando as soluções para os problemas apresentados, 

dentro da lógica do capital. É importante ressaltar que se trata de estudos apontados pela 

equipe aos dirigentes e analistas de políticas sociais para a promoção de políticas 

públicas para esse setor. 

O segundo documento (DOC 2) a ser analisado é o “Programa Abrindo Espaços: 

inclusão social e educação para o século XXI”, limitando-nos à série “Mais Educação, 

menos Violência”, cujo objetivo geral é subsidiar as escolas públicas e demais 

interessados na elaboração da “cultura da paz”, motivando-as para a abertura nos finais 

de semana através do “Programa Escola Aberta”. Composto por quatro (04) publicações 

e duas (02) cartilhas, esse documento foi apresentado e lançado por um representante da 

Unesco no Brasil e pelo diretor da Fundação Vale.  Trata-se de uma coletânea de textos 

que se colocam na posição de instrumental para a promoção da tarefa de cultivar a paz 

nos jovens, na escola e na comunidade. A inclusão social também é uma estratégia que 

o documento expõe para a redução da violência.  

Um terceiro documento (DOC 3) intitulado “Construindo Saberes expõe as 

referências conceituais e  metodológicas para a implantação do Programa Abrindo 

Espaços”. É importante ressaltar que parte do conteúdo presente na introdução bem 

como parte da apresentação do DOC 2 encontra-se repetido. Por esse motivo faremos 

uma exposição mais exaustiva do DOC I. Consideramos importante trazer  até mesmo a 

repetição de alguns elementos encontrados nesse documento como, por exemplo, a 

“cultura da paz”, colocada como algo que se aprende no cotidiano, bastando que se 

estabeleça o compromisso com a não-violência. Ressaltamos que há muitos textos 

repetidos nos dois últimos documentos, os autores enfatizam os termos ditos 

                                                           

10 Na série “Abrindo Espaços, Educação e Cultura para a Paz: Construindo uma Cultura de Paz” é-nos 
apresentado como autores do Programa Abrindo Espaços, a equipe do setor de Ciências Humanas e 
Sociais da Representação da UNESCO no Brasil. Acesso em 21 de Abril de 2010. Disponível em: 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brasilia/pdf/open_schools_programme_folder_
pt.pdf,   
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“referências” para a situação de violência e vulnerabilidade entre os jovens das 

periferias dos grandes centros urbanos. 

Iniciaremos a exposição dos três documentos que tratam especificamente da 

política de superação da vulnerabilidade social e de redução da violência entre jovens e 

adolescentes dos países latino-americanos, com a demonstração dos principais termos e 

concepções postos nestas produções.  

No DOC 1, Abramovay et al (2002, p. 9) afirmam que oficialmente  se declara 

que o problema da juventude impede o desenvolvimento social na América Latina, que 

o grande número de jovens – aliado ao aumento da violência e da pobreza, além do 

declínio de oportunidades de trabalho – está deixando a juventude sem perspectivas 

para o futuro, sobretudo os jovens latino-americanos, vítimas de situações sociais 

precárias e aquém das necessidades mínimas para garantir uma participação ativa no 

processo de cidadania. Esse fato serve como motor para essa realidade de violência e 

pobreza juvenil da América Latina. 

Em decorrência desse quadro, afirmam os autores que o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e a UNESCO, entre outros organismos internacionais, 

colocam a juventude nas suas agendas de ações prioritárias. 

Os autores em tela (2002, p. 10) reconhecem que as políticas implantadas até 

então são caracterizadas como “improvisadas, desarticuladas e de efeitos meramente 

sazonais, formando complexas redes causais” e que os fatores são múltiplos. Essas 

políticas pretendem, com o processo conjugado de pesquisas e debate interdisciplinares, 

verticalizar a abordagem e abrir caminhos para projetos de intervenção de repercussão 

coletiva. 

Abramovay et al afirmam ainda que a violência é um fenômeno social que atinge 

a todos, tanto governo quanto população, dando-se de forma local e global. Para os 

autores, o conceito de violência sofre cada vez mais mutações, pois se considera que há 

várias formas de violência, seja ela de atitudes ou comportamentos. 

Essa temática é colocada como um fenômeno generalizado que, como citado 

anteriormente, atinge a todos, sem proteção a grupos sociais, independente das 

condições de alguns em buscar proteção institucional ou social, “podendo se acentuar 
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por gênero, idade, etnia e classe social, independente se como vítimas ou agentes”. 

(Idem, 2002, p. 13) 

De acordo com os autores, é sustentada a afirmação de que a violência sofrida ou 

praticada pelos jovens possui um forte vínculo ao termo em moda, ou seja a 

vulnerabilidade social em que se encontram os países latino-americanos. Demonstram 

(Idem, 2002, p. 13) a necessidade de conceituar a expressão “vulnerabilidade social”, a 

qual é tratada como  

[...] o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos 
materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso 
à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do 
Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou 
desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos atores. 

Os autores tratam da vulnerabilidade social como resultado negativo do não 

acesso dos indivíduos aos bens produzidos pela humanidade, resultando numa 

desvantagem desses indivíduos para o seu desempenho. Esses recursos, esses bens 

produzidos, anunciados por Abramovay et al. (2002, p. 13), são exemplificados pelos 

autores através das seguintes categorias: o “capital financeiro, o capital humano, a 

experiência de trabalho, o nível educacional, a composição e os recursos familiares, o 

capital social, a participação em redes e o capital físico”. 

O referido documento aponta que as restrições das oportunidades dos jovens são 

provocadas pelo conjunto de deficiências no acesso desses jovens aos “insumos 

fundamentais para o desenvolvimento dos recursos materiais e simbólicos, como a 

educação, saúde, cultura, lazer e trabalho”. São dados que, segundo os autores (2002, p. 

14), colaboram com a manutenção da vulnerabilidade social. Esta, “aliada às turbulentas 

condições socioeconômicas de muitos países latino-americanos, ocasiona uma grande 

tensão entre os jovens. Agrava diretamente os processos de integração social e, em 

algumas situações, fomenta o aumento da violência e criminalidade”.  

A nosso ver, a dificuldade de acesso dos jovens às oportunidades na sociedade 

de mercado é justificada pela própria rigidez das estruturas que limitam o ingresso dos 

jovens não situados dentro dos padrões idealizados de acordo com os interesses do 

capital. 

Um dado curioso que nos remete a um olhar mais atento é o fato de Abramovay 

et al assegurarem que a violência em muitos casos está associada à pobreza, porém, não 
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é consequência direta desta. Se os autores afirmam que a violência é uma das 

consequências da situação de vulnerabilidade social, que, por sua vez, é decorrente da 

“ausência de recursos, de materiais produzidos pela humanidade”, ou seja, da pobreza, 

como indivíduos que não tiveram acesso a esses bens, daí a incapacidade e deficiência 

destes, especificamente a juventude da periferia do capital de produzirem o capital 

social, o capital humano, financeiro, etc. Exatamente por não ter acesso a esses bens, 

perguntamo-nos: por que os autores insistem em fazer uma clara distorção da 

conceituação da violência, confundindo o leitor com a afirmação de que a violência não 

tem, muitas vezes, ligação direta com a pobreza? Quais os reais interesses dos 

representantes do Banco Mundial e da Unesco em apoiar tal afirmação? 

A afirmação colocada pelos autores acima remete-nos à compreensão de que, na 

visão dos mesmos, a pobreza seria a negação do direito ao acesso a bens e 

“equipamentos” de lazer, esporte e cultura, em contraste com o conceito de violência 

colocado pelos mesmos autores em outras palavras, a violência não seria a consequência 

direta da pobreza, ou seja, da negação de direitos, mas da forma como as desigualdades 

sociais operam nas especificidades de cada grupo social, o que faz desencadear 

comportamentos violentos. Dessa forma, não é a pobreza em si, ou uma questão de 

classes sociais, mas como ela se aplica aos pobres.  

Nessa perspectiva colocam-se dois pressupostos: a violência seria então uma 

forma de determinado grupo social ou indivíduo de lidar com o estado de pobreza; 

dependendo da forma como “se aceita” esse estado em que os direitos são negados é 

que pode desencadear a violência ou não. Em outras palavras, na tentativa de se fazer 

acreditar que a violência é resultado da “índole” de determinados indivíduos, ou seja, 

que estes não sabem se adaptar ao estado de pobreza em que se encontram, os autores 

não reconhecem a luta de classes. Ideologias como essa são as mais aceitas em projetos 

sócio-educativos, como é o caso do Projeto “Crescer com Arte Pio XII”, deslocando a 

verdadeira causa do que vem a ser a violência. 

Os autores em tela fundamentam essa não relação da pobreza com a violência, 

ressaltando que, mesmo com os avanços de indicadores socioeconômicos na América 

Latina, os níveis de violência na região têm aumentado, pois, de acordo com os autores, 

os recursos do Estado e do mercado são insuficientes para, sozinhos, promoverem a 

superação da “vulnerabilidade social” e suas consequências, em particular, a violência. 



51 
 

Dessa forma, assume-se então a necessidade de fortalecer (2002, p. 14) o “capital social 

intergrupal, através do aumento da participação e valorização das formas de organização 

e expressão do jovem como estratégia de ação para envolver a sociedade e seus recursos 

na busca de soluções para o problema”. 

Abramovay et al apontam como solução para essa problemática que impede o 

desenvolvimento social na América Latina o procedimento de algumas posturas 

adotadas em relação ao respeito e à valorização das formas de expressões tipicamente 

juvenis na condição de vulnerabilidade social. São posturas necessárias para o 

reconhecimento desses atores como contribuintes e construtores de “relações pacíficas”. 

Ao priorizar sua participação como protagonista do seu próprio desenvolvimento, o 

jovem poderá sair do ambiente de incerteza e insegurança, superando a vulnerabilidade.  

Conforme os autores, dessa forma poder-se-á alcançar a superação do quadro 

violento juvenil, captando e disseminando a expressão dos jovens, bem como 

permitindo que eles contribuam para a “problematização do seu cotidiano”. Além disso, 

faz-se necessário valorizar as formas de expressão tipicamente juvenis, tais como o 

“rap” e o “grafite”, que fazem parte dos elementos da cultura Hip Hop, tão disseminada 

em projetos sócio-educativos como o “Crescer com Arte Pio XII”, da Secretaria de 

Direitos Humanos da cidade de Fortaleza, Ceará, como estratégia de “acalmar a fúria 

juvenil” (MARTINS, 2009). 

Asseguram que, com essa postura, fortalece-se o capital social como uma ação 

das políticas públicas. Esta ação, afirmam, deve ser implementada com mudança na 

percepção de seus formuladores sobre o desenho e a importância das políticas sociais. 

Asseguram (ABRAMOVAY et Al, 2002, p. 15) que é “preciso também estabelecer a 

clara necessidade de interação entre o que deve e pode ser desempenhado pelo Estado, 

pelo mercado e pela sociedade para a superação da vulnerabilidade social”. 

Percebemos no DOC I a insistência dos autores em conceituar a violência e a 

vulnerabilidade social baseados em uma breve revisão de literatura, apresentando os 

dados socioeconômicos acerca do assunto em questão na América Latina, bem como o 

conceito de capital social e sua viabilidade como estratégia de combate à 

vulnerabilidade. Como se trata de autores que representam o império capitalista, ou seja, 

consultores e representantes do Banco Mundial e da Unesco, estes apresentam algumas 
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recomendações para a elaboração de ações voltadas ao combate da vulnerabilidade e da 

violência juvenil, as quais veremos mais adiante. 

Ao examinar a literatura e os conceitos sobre violência, os autores em tela 

revelam a dificuldade em conceituá-la, referenciando autores como Bourdieu, que se 

baseia em práticas educativas para conceituar a “violência simbólica”. Este teórico 

apresenta a violência como prática imperceptível, pois se insere em tramas de relações 

de poder naturalizadas. A violência, para ele, não é uma relação percebida nem mesmo 

pela própria vítima, visto que se trata de uma violência conceituada como, dificultando 

a compreensão do conceito (2002, p. 16).  

Os autores apontam os significados de violência de forma mais abrangente, mais 

apropriados ao tempo histórico, sem relacioná-los a grupos ou pessoas. Para tanto, 

apontam os conceitos trabalhados por Chauí, que, dentre outros, define a violência 

(CHAUÍ apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 16) como noção ambígua, não existindo 

“uma única percepção do que seja violência, mas multiplicidade de atos violentos, cujas 

significações  devem ser analisadas a partir das normas, das condições e dos contextos 

sociais, variando de um período histórico a outro”.  Nesse sentido, conforme a definição 

de Chauí acerca da violência, esta é concebida como um dos eternos problemas da 

teoria social e da prática política. Para a autora em questão, na história da humanidade, 

o ato da violência se tem revelado em manifestações individuais e coletivas (Idem).  

Apontando o conceito de violência em suas múltiplas formas, Abramovay et al 

recorre a Chesnais, afirmando que a violência física, inclusive a sexual, vem causando 

danos irreparáveis à vida dos indivíduos; a violência econômica é referente ao 

patrimônio, aos prejuízos causados por conta do vandalismo, aos atos de delinqüência e 

criminalidade contra os bens. Chesnais critica a teoria da “violência simbólica”, 

contrapondo-se a Bourdieu. O primeiro afirma que a violência moral (CHESNAIS apud 

ABRAMOVAY, 2002, p.17)  

tem por base uma definição etimologicamente correta, [e] encontra 
amparo nos códigos penais e nas perspectivas profissionais – médicas e 
policiais, por exemplo – quanto ao fenômeno. Assim, a violência física é 
que significaria  efetivamente a agressão contra as pessoas, já que ameaça 
o que elas têm de mais precioso: a vida, a saúde, a liberdade. 

Entretanto, um autor referenciado no documento, Arblaster, afirma não haver 

possibilidade de conceituar violência por ser um termo potente demais. Para este autor 
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(ARBLASTER apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 19), o senso comum classifica-a 

como qualquer agressão física, que tenha intenção de causar dor, dano ou sofrimento 

contra os seres humanos. O destaque dado à violência física vem sendo questionado, 

visto que há outras formas de agressão seja pela mecanização ou industrialização da 

violência, quando indivíduos são treinados ou socializados para serem violentos, ou por 

não se sentirem culpados ou responsáveis pelos atos violentos cometidos. Dessa forma, 

a ação preventiva é deslocada para “o campo das relações sociais coletivizadas, 

focalizando-se não somente indivíduos, mas grupos, comunidades e organizações”. 

Quanto ao conceito de violência, definida na sociologia por Bourdon e 

Bourricaud, os autores recorrem a duas concepções, quais sejam: a violência anômica e 

a estratégica. A primeira não se reconhece quando a obrigação é legítima; diz respeito 

ao sistema normativo quando perde o todo ou parte de seu rigor ou de sua eficácia. A 

violência estratégica estaria no plano do “fim de manutenção da norma sem a 

construção do consentimento por opção consciente, mas por conformismo”, num estado 

de passividade (BOURDON e BOURRICAUD apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 

22). 

Peralva (apud ABRAMOVAY et al) afirma que não dá para explicar a violência 

no Brasil associando pobreza, desigualdade de renda e violência, “pois são 

insuficientes”, apesar do reconhecimento que o autor faz do número de mortes violentas 

nas periferias pobres e não nos bairros ricos. Conforme os autores (2002, p. 23) até há 

esse reconhecimento “como traço contemporâneo, no Brasil, maior preocupação das 

autoridades em relação à importância de ‘fazer respeitar tanto o Estado de direito como 

as normas de direito internacional dos direitos humanos, apesar de muito restar por ser 

feito”. Dessa forma, tenta explicar o paradoxo brasileiro, apontando o investimento na 

construção da democracia no período pós-ditadura, que se deu ao mesmo tempo em que 

aumentaram os crimes de sangue. 

Pinheiro, apontado por Abramovay et al, destaca a fragilidade da consolidação 

da cidadania. Nesse sentido, afirma que o paradoxo no Brasil aponta  

[...] no sentido de coexistirem ‘uma definição estrita das garantias 
constitucionais e uma cidadania fraca’ – todos frisam a fragilidade da 
consolidação da cidadania no país e como tal estado arriscaria democracia: “O 
Brasil oferece o paradoxo de estar hoje ao mesmo tempo no que poderia ser o 
melhor dos mundos e também no pior: o país é hoje a décima maior economia 
mundial com um Produto Interno Bruto (PIB) de 414,1 bilhões de dólares, 
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1991... As mortes violentas são a terceira causa de morte no município [de São 
Paulo]. Periferização e favelização ocorrem num profundo contexto de 
desigualdades entre ricos e pobres... A décima economia industrial do mundo 
convive com a segunda pior distribuição de renda em todo o mundo: a racio 
dos 20% mais ricos para os 20% mais pobres entre 1980 e 1991, era de 
32,1%”. (PINHEIRO, 1996, apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 23). 

O DOC I  reitera os autores citados, no que se refere ao papel do investimento do 

Estado em políticas públicas de combate à violência, ao crescimento do crime e ao 

narcotráfico, entre outros.  

Ainda citando Peralva, Abramovay et al afirmam que o capital cria o consumo e 

sofre seus efeitos; que o narcotráfico que cresceu nos centros urbanos, organizado 

segundo as leis do mercado, vive sem o amparo da lei; e que os lucros são ilegais. Este 

autor (PERALVA apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 24) “insiste também nas 

necessidades de se refletir sobre o papel do Estado quanto à legitimidade no controle da 

violência e a participação das populações de baixa renda e da sociedade civil no jogo 

democrático, além da importância de reformas na polícia e na justiça – ter uma polícia 

respeitada e respeitável”. 

O DOC I reitera a não associação da violência com a pobreza, através do 

argumento de Mesquita, afirmando que o crescimento do crime e da violência não está 

associado somente à pobreza, à desigualdade social ou à má qualidade dos serviços de 

segurança, mas também à [...] incerteza política e [...] os conflitos institucionais não 

resolvidos durante a transição  para a democracia,  [...] enfraquecendo o impacto das 

ações para aperfeiçoar os serviços de segurança e justiça” ( Idem, 2002, p. 22). 

Outra reflexão posta à tona pelos organizadores do referido documento é a  

defesa de se discutir valores, cultura de violência versus cultura de paz, destacando, 

nesse sentido,  a concepção de Vieira, que debate acerca da violência e dos valores. 

Através desse debate, ressalta o dever dos cidadãos e do Estado em respeitar a lei e 

resgata sua devida importância. 

Em muitos trechos do DOC I, os autores (2002, p. 28) abordam a questão da 

expressão “vulnerabilidade social”, enfatizando as limitações dos estudos sobre a 

pobreza e os escassos resultados associados a eles na América Latina, apesar do uso 

histórico do termo. Os enfoques dados à pobreza serviram para identificá-la como 

problema a ser resolvido, como população a ser atendida nos programas das políticas 
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sociais, mas não se chegou às raízes do fenômeno que, conforme a autora, são 

complexas. 

Abramovay et al atestam que (2002, p. 29) os primeiros trabalhos ancorados 

nessa perspectiva de atender à chamada população vulnerável foi através das políticas 

sociais, cujo objetivo inicial seria a satisfação das primeiras necessidades dessa 

população em estado de pobreza, colocando o fenômeno da pobreza como uma das 

modalidades de desvantagem social o qual essa população está inserida. 

Outra afirmação dos autores (2002, p. 29) é a de que, com o desenvolvimento 

dos estudos de Moser sobre as políticas para o setor vulnerável dos ativos das famílias, 

estabeleceram-se estratégias de redução de pobreza urbana, além de destacar o caráter 

dinâmico desse enfoque. Ressaltam ainda que o referido trabalho desenvolvido por 

Caroline Moser e seu grupo do Banco Mundial (que trata da importância dos ativos das 

famílias, não se restringido somente à renda ou à posse de bens materiais, que 

influenciaram seu grau de vulnerabilidade social, sua renda e sua capacidade de 

responder a crises) inovaram no que diz respeito à formulação de políticas para esse 

setor. 

Conforme o DOC I, o grau de vulnerabilidade é recente e seu conceito encontra-

se em formação. O trabalho desenvolvido acerca dessa questão aponta que   

[...] a vulnerabilidade social está situada como o resultado da relação entre a 
disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles 
indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, 
econômicas, culturais que provêem do Estado, do mercado e da sociedade. 
(VIGNOLI ,2001, FILGUEIRA,2001, apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 
29). 

Portanto, os três elementos considerados pelos autores, que são essenciais à 

conformação da vulnerabilidade social, são: [1] a posse ou controle dos recursos 

materiais ou simbólicos que permitem aos diversos atores se desenvolverem em 

sociedade; [2] as estruturas de oportunidades que provêm do Estado, do mercado e da 

sociedade; [3] a “conformação da vulnerabilidade social”, que se refere a estratégias 

quanto ao uso que esses autores fazem de seu conjunto de ativos com vistas a fazer 

frente às mudanças estruturais de um dado contexto social. 

De acordo com os autores, esses elementos vinculam-se em níveis de bem-estar 

que podem ascender em um determinado tempo e território, podendo propiciar o uso 
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mais eficiente dos recursos ou prover de novos ativos ou ainda recuperar aqueles 

esgotados. Ou seja, a vulnerabilidade social existe conforme a desigualdade social, em 

que os indivíduos de determinados lugares não possuem as condições necessárias para 

se desenvolverem, sejam materiais ou simbólicas. Dessa forma, além do não acesso a 

estruturas de oportunidades, que o Estado, a sociedade e o mercado provêm, essas 

estruturas de oportunidades, bem como os recursos materiais ou simbólicos que 

proporcionam o desenvolvimento do ser humano, estão disponíveis para alguns poucos 

em “determinado tempo e território”. 

Abramovay et al referenciam outro autor para a compreensão da vulnerabilidade 

social, traduzindo-a como:  

[...] a situação em que o conjunto de características, recursos e habilidades 
inerentes a um dado grupo social se revelam insuficientes, inadequados 
ou difíceis para lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela 
sociedade, de forma a ascender a maiores níveis de bem-estar ou diminuir 
probabilidades de deteriorização das condições de vida de determinados 
atores sociais. (VIGNOLI apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 30) 

Os autores (2002, p. 30) justificam que a definição elaborada dessa temática 

torna compreensível porque determinados atores sociais estão mais suscetíveis à não 

probabilidade de ascensão ao bem-estar social, bem como permite analisar a situação de 

indivíduos aos quais são atribuídas grandes potencialidades, mas que estão submetidos a 

um “cenário de inseguranças, instabilidades e marginalidade”. 

Nesse sentido, advogam que o enfoque de vulnerabilidade social constitui 

 

Ferramenta válida para compreender a situação de jovens, especialmente 
aqueles de camadas populares, e da sua relação com a violência já que, 
apesar de atualmente serem considerados os atores chaves do 
desenvolvimento, as estatísticas apresentam uma realidade muito menos 
festejada. 

 

Caso queiramos recorrer à análise onto-marxiana para a compreensão do 

fenômeno “vulnerabilidade social”, podemos perceber que estar vulnerável socialmente 

é o estado em que o indivíduo não tem acesso aos bens materiais e espirituais 

produzidos socialmente pelo conjunto dos homens, ou seja, sem as condições mínimas 

(TONET, 2005) para a elevação do gênero humano. 
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Dessa forma, a violência – cujas vítimas ou agentes são os jovens – está ligada à 

condição de vulnerabilidade social desses indivíduos, reconhecendo que o quadro atual 

possui aspectos perversos os quais revelam, por exemplo, que a juventude sofre risco de 

exclusão social “sem precedentes”, devido a um conjunto de desequilíbrios provenientes 

do Estado, do mercado e da sociedade. Estes tendem a manter a pobreza entre os 

membros desse grupo e na periferia social, com escassez de recursos materiais ou 

simbólicos à sua disposição sem contar com o não acesso a insumos como a educação, 

saúde, trabalho, lazer e cultura, diminuindo, assim, as chances de aquisição e 

aperfeiçoamento desses recursos. 

O próprio DOC I explicita que o acesso aos insumos citados é fundamental para 

que esse grupo, a juventude, ascenda socialmente, mas que os desequilíbrios daqueles 

que deveriam oferecer os tais insumos poderão manter a juventude na pobreza e na 

periferia social. Diante desse contexto, os autores desse diagnóstico questionam: qual 

seria então a saída diante da contradição do discurso e da prática nas instâncias que 

determinam as condições para o desenvolvimento desses indivíduos? 

Nesse sentido, os autores apresentam o resultado de uma pesquisa realizada por 

diversos órgãos e organismos internacionais envolvidos com a América Latina, entre 

eles a UNESCO, UNAIDS, CEPAL, CELADE, OMS e OPS10. A pesquisa aponta o 

agravamento da vulnerabilidade dos jovens latino-americanos e os impactos resultantes 

do incremento da violência11.  

Abramovay et al afirmam que, de modo geral, a partir da pesquisa percebe-se 

A crescente incapacidade do mercado de trabalho em absorver indivíduos 
pouco qualificados ou com pouca experiência, como é o caso dos jovens. As 
dificuldades enfrentadas pelos governos na América Latina em reformar os 
sistemas educacionais para que acompanhem as mudanças da sociedade e 
incorporem as novas aptidões e habilidades requeridas. As tendências no 

                                                           

10  Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura UNESCO –; Programa Conj. 
Das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS -  JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME on 
HIV/AIDS); Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL; Centro Latino-
Americano e Caribenho de Demografia – CELADE; Organização Mundial da Saúde – OMS; 
Organização Pan-Americana da Saúde – OPS, hoje denominada OPAS.  

11  Os autores afirmam ter trabalhado com os dados disponíveis, considerando que há uma defasagem de 5 
a 7 anos nos dados apresentados como fonte para a pesquisa. 
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quadro cultural contemporâneo, por um lado estimulam a sexualidade precoce 
e por outro incentivam as resistências em educar, sensibilizar e oferecer os 
meios para evitar que tal atividade favoreça a gravidez não planejada e o 
contágio de doenças sexualmente transmissíveis – incluindo a AIDS. 

 

Nesse sentido, percebemos esses resultados diretamente ligados à questão 

educacional, que é apontada pelos autores e pelos órgãos e organismos internacionais 

como solução para o problema da vulnerabilidade social enfrentada pela juventude, bem 

como o problema da violência. Nesses termos, a educação escolar seria a solução para 

tais problemas, visto que os jovens, conforme os autores e os resultados da pesquisa, 

não estão qualificados para o mercado. Daí justificar que nem o Estado e muito menos o 

mercado “têm culpa” desse segmento jovem da população estar desqualificado, 

despreparado para ser absorvido pelo mercado de trabalho. 

Mesmo com o advento das reformas na educação nos países periféricos, o 

supracitado documento aponta, como outro ponto de entrave nessa relação de educação 

e mercado, o fato de que os governos da América Latina ainda possuem dificuldades em 

reformar os sistemas educacionais para os mesmos acompanharem as mudanças da 

sociedade atual. 

Como foi exposto, observa-se que o conceito de vulnerabilidade, nos termos do 

documento em análise, vem sofrendo várias alterações e significações, adequando-se, a 

nosso ver, às circunstâncias de crise estrutural que medeia a atual existência do capital. 

Para os autores desse diagnóstico, o conceito da vulnerabilidade tornou-se um elemento 

distintivo da realidade social ao final dos anos 1990, na América Latina, onde a elevada 

concentração de renda nos países em foco transforma a  pobreza numa característica 

inerente aos países subdesenvolvidos. Todavia, podemos atribuir que, diante do 

processo de cristalização das desigualdades sociais nos países latinos americanos, 

aprofundam-se a pauperização12 da população, aqui utilizando o termo pela primeira 

                                                           

12
   De acordo com Edilene Pimentel (2007), a pauperização compõe a lógica perversa desse processo de 

acumulação capitalista, pois “todos os métodos  de produção da mais-valia são métodos de acumulação 
simultaneamente, e toda expansão da acumulação torna-se reciprocamente, meio de desenvolver aqueles 
métodos”(2007, p. 51).   À medida que se acumula capital, a situação do trabalhador tende a piorar nesse 
modelo de sociabilidade capitalista. Ou seja, a produção da mais-valia que simultânea e reciprocamente 
provoca a acumulação da miséria dos trabalhadores também, resultando num pauperismo oficial, a 
camada miserável da classe trabalhadora (idem, p. 52), um exército industrial de reserva, que são os 
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vez, elevando-se o nível de insegurança e de situações de risco, expandindo-se a 

situação de vulnerabilidade social para os indivíduos situados nas classes médias, 

através do agravamento do desemprego e da violência urbana.   

Apesar do quadro de pobreza, insegurança e dificuldades, os autores afirmam 

que, de acordo com os dados da CEPAL do ano de 2000 (dados organizados pelos 

organismos internacionais: Banco Mundial, BIS, CEPAL, PNUD e UNESCO), os 

índices de pobreza na América Latina apresentaram uma ligeira diminuição nos últimos 

anos. Porém, apesar da relativa melhora, o referido organismo afirma que, ainda é um 

dos principais problemas que afetam as populações dos países latino-americanos. 

Do ponto de vista da pesquisa realizada pela CEPAL, percebemos a gravidade 

do panorama social dos países da América Latina e Caribe, em países como Honduras, 

Nicarágua e Equador que revelam um cenário com mais de 50% da população vivendo 

em domicílios inseridos numa situação de extrema pobreza ou indigência. Abramovay 

et al assinalam que o mais preocupante é constatar que a juventude da região compõe 

um grupo particular de indivíduos que estão vulneráveis ao risco de exclusão social sem 

precedentes.  

Esses autores assinalam que, de acordo com a pesquisa ora anunciada, a pobreza 

entre os jovens se comparada às médias nacionais de outros estratos da população, 

especialmente entre os adolescentes entre 16 a 19 anos de idade revela-se superior. A 

relação inversa nessa realidade atesta que, quanto menor a idade, maior o índice de 

pobreza e vice-versa. Ressaltam ainda (2002, p. 36) que “esses dados sobre a 

concentração de pobreza entre a população jovem latino-americana preocupam não 

apenas por superarem a média de outros estratos populacionais, mas também pela 

envergadura demográfica desse grupo”. 

Afirmam também que o ritmo de crescimento da população jovem entre 15 e 24 

anos cresceu com grandes variações entre os países durante a segunda metade do século 

                                                                                                                                                                          

explorados, dominados pelos capitalistas, a força de trabalho apropriada pelo capital para sua reprodução 
e acumulação. Para a autora, fundamentada na perspectiva do onto-marxismo, a base da gênese do 
pauperismo é essencialmente econômica, quando o autor afirma que a Lei Geral de Acumulação 
Capitalista expressa o grau  de exploração do trabalho, resultando na pobreza da classe trabalhadora ao 
lado da acumulação e reprodução do capital. (Idem, p. 53). 
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XX. No caso específico do Brasil, os autores indicam que de acordo com estudos 

apresentados (MADEIRA apud ABRAMOVAY et al, 2002, p. 37), a observação de um 

panorama demográfico “um pico abrupto no número de adolescentes cuja média gira 

em torno de 17 anos”. De acordo com os dados do IBGE (2001) “a população de jovens 

entre 15 e 24 anos é composta por mais de 34 milhões de pessoas”. No ano de 2005 a 

população jovem da América Latina e Caribe era de 102.347.048 jovens de 15 a 24 

anos, ocasionando uma chamada “onda jovem”, que, de acordo com os autores (Idem, 

2002, p. 37), remete a  

[...] desafios imperiosos no que tange à incorporação dos jovens de forma 
produtiva no mercado de trabalho, bem como sua participação política, 
cultural e social. Assim, é preciso observar até que ponto esses jovens têm 
conseguido incorporar os ativos essenciais ao seu desempenho presente e 
futuro na sociedade, e os principais obstáculos encontrados no seu 
contexto econômico, político e social da América Latina, que os têm 
atraído para situações de vulnerabilidade. (Madeira apud ABRAMOVAY 
et al, 2002, p. 37) 

Nos termos do documento examinado por Abramovay et al, a educação, nesse 

contexto de miséria, exclusão, criminalidade, enfim, de vulnerabilidade social, é 

colocada como “componente chave” para promover a qualidade de vida da juventude e 

como o primeiro fator de análise para compreender a vida da juventude. A educação é 

considerada como o principal instrumento para a elevação de capital humano e o 

acúmulo de capital social13. Em conjunto com a família, constitui um dos espaços 

tradicionais de socialização entre os jovens e adolescentes. 

Os autores desqualificam a educação tradicional, referindo-se à educação do 

final dos anos 1990, como a que não assegurava o capital humano, abrindo as portas 

para a ampliação da educação privada com as novas instituições e políticas próprias do 

desenvolvimento vigente. Ao lado disso, afirmam que a escola pública foi deteriorada, 

provocando o aumento da vulnerabilidade dos jovens pertencentes às camadas médias e 

baixas da sociedade, os maiores usuários da escola pública. 

                                                           

13    O capital social é tratado pelos autores em questão, bem como por Valdemir Pires (2005), como um 
conceito complexo, que exporemos mais adiante a partir do fundador do conceito, Robert Putnam. 
Adiantamos que o capital social é um conceito que busca “facilitar a cooperação espontânea”, o qual vem 
sendo instrumento para o desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o capital social é 
compreendido como “critério para assegurar bom desempenho aos projetos” financiados pelo Banco 
Mundial. 
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A escola pública, segundo o relatório (DOC 1), apresenta uma situação de 

precariedade das instalações e deterioração acadêmica, portanto,  não oferece a 

qualidade do ensino encontrada na rede particular, onde crianças e jovens das famílias 

com rendas superiores usualmente estudam. Dessa forma, de acordo com o referido 

documento, devido às novas exigências do mercado de trabalho e à diferença aparente 

na qualidade entre a escola pública e a privada, tornaram-se maiores as dificuldades de 

acesso dos jovens pobres, ficando estes mais suscetíveis à vulnerabilidade. A educação, 

considerada como o instrumento, o caminho para melhoria de vida da população e a 

promoção do bem-estar (capital humano), torna-se um mecanismo e um espaço de 

acúmulo de capital social.  

Abramovay et al enfatizam que, mesmo com o aumento no número de 

matrículas e a taxa de escolarização na América Latina, aumentou também o número de 

jovens conceitualmente vulneráveis, o que requer maior cuidado das autoridades com a 

situação e a efetivação da educação desse segmento. 

Nesse sentido, os dados sobre a taxa de alfabetização da juventude entre 15 e 24 

anos na América Latina no ano de 1999, na maioria dos países, demonstram que se 

atingiu mais de 90% de alfabetizados, o que os autores consideram motivo de 

celebração. Em termos relativos, este percentual da população alfabetizada aparece 

como uma grande conquista. Todavia, em termos absolutos, o continente sul-americano 

ainda apresenta grande contingente populacional de analfabetos. Outrossim, basta 

lembrar que os países desenvolvidos, que detêm elevados Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH), são os que apresentam 100% da população alfabetizada.  

O documento em análise também faz um diagnóstico da questão de gênero nos 

países pesquisados. De acordo com os autores (2002, p. 39), a taxa de escolarização das 

meninas vem se apresentado superior aos dos meninos, e o nível de instrução das 

mulheres  “manteve-se num patamar  nitidamente mais alto que os dos homens”. Essa 

alteração da escolaridade feminina tem como causa principal o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho.  

Abramovay et al atestam que o ensino primário ou fundamental é o que possui a 

maior taxa de matrículas, sendo intitulado como o “maior subsetor de qualquer sistema 

educacional do mundo”.  Vale aqui lembrar que a meta principal da Conferência de 
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Educação para Todos realizada em 1990, na Tailândia, centrava-se justamente na 

universalização do ensino primário ou fundamental para os países que assinaram o 

compromisso da Agenda de Jomtien. Desta forma, o processo de massificação do 

ensino, por um lado, elevou os níveis educacionais da juventude. Entretanto, com o 

aumento da oferta de vagas para o ensino público, não houve acompanhamento ou até 

mesmo um controle na qualidade desse ensino. Consequentemente, o resultado foi de 

aumento crescente tanto nos níveis de repetência, quanto nas avaliações negativas dos 

conhecimentos adquiridos. 

Nesse sentido, os jovens passaram a viver uma dramática realidade 

(ABRAMOVAY et al) com o problema da qualidade de ensino aliado ao da 

segmentação socioeconômica das escolas, pois o público atendido para esse setor é cada 

vez mais distinto por sua classe social, restringindo ainda mais os grupos que possam 

acumular capital social, favorecendo a exclusão e o isolamento desses jovens. Estes, 

além de toda essa problemática, enfrentam o conflito ao tomar decisões como ter que 

abandonar os estudos para se inserir no mercado de trabalho, que exige o ensino formal.  

Os autores advogam que a juventude, nesse caso, chega a desvalorizar o ensino 

formal, desqualificando sua importância ao questionar a necessidade de ter o segundo 

grau ou não para conseguir trabalho. Quando esse setor abandona os estudos para 

trabalhar, o processo de formação e capacitação profissional fica comprometido, pois, 

de acordo com os autores, quando se tem, por um lado, uma juventude que vive o 

quadro de desestímulos à sua inserção ou permanência na educação formal nas mais 

diversas maneiras, por outro lado, “as novas exigências do mercado e a heterogeneidade 

da produção atingem os trabalhadores, tornando-os vulneráveis à desestabilização dos 

empregos, ao crescimento da informalidade e à escassa abertura de novos postos de 

trabalho”(2002, p. 45).    

Consequentemente, a educação Secundária ou Superior na América Latina, 

conforme os autores, repete a afirmação anterior de que ocorre um afunilamento no 

acesso a níveis mais elevados de instrução. Em outras palavras, a população total em 

idade escolar, apenas uma pequena parcela tem acesso efetivo ao ensino superior. Por 

conta da evasão dos jovens da escola para a inserção no mercado de trabalho, sua 

condição será de vulnerabilidade, visto que, o mercado, cada vez mais exige maiores 

habilidades e conhecimentos o que não é possível quando o mesmo “se coloca de fora 
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do ensino formal”.  Nesse sentido, Abramovay et al apontam esses elementos como 

“constituição de fonte inequívoca do termo vulnerabilidade”.  

Nas palavras dos autores, a realidade de evasão no ensino secundário e superior 

pode ser percebida nos dados que revelam que o Brasil e a Nicarágua são os países com 

menores níveis de instrução. De acordo com o DOC I, no Brasil, cerca de 68% da 

população pesquisada, de 0 a 8 anos de idade, está no ensino primário ou fundamental. 

O que os autores consideram que as políticas educacionais privilegiam basicamente esse 

nível de instrução, apesar de alguns indicadores demonstrarem uma tímida elevação nos 

anos de instrução da juventude latino-americana, direcionando o aumento da  

“possibilidade de uma integração social mais sólida” (2002, p.41). 

Além do restrito acesso ao conhecimento escolar, outros problemas são 

enfrentados pelos jovens no atual mundo concorrencial que acentua a chamada 

vulnerabilidade social.  O mais visível e, portanto, mais exigido trata-se da falta de 

experiência prévia dos jovens para a primeira ocupação de trabalho. Para os autores do 

relatório supracitado, os jovens, quando conseguem emprego enfrentam dificuldades, 

tanto pela alegada baixa qualificação para o trabalho quanto pelo reduzido grau de 

articulação política frente aos adultos. Além destes fatores, os autores atestam (2002, p. 

46) que,  

[...] entre as principais causas apontadas estão, além das qualificações 
profissionais requeridas pelo empregador, outros requisitos, tais como local de 
moradia, que não pode ser violento, e aparência com corpo bem esbelto e de 
pele clara, fatores que dificultam ainda mais o ingresso dos jovens da periferia 
em melhores postos de trabalho. 

Nesse contexto, Abramovay et al afirmam que a vulnerabilidade se traduz em 

altas taxas de desemprego, pois, conforme a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) vem atingindo mais de 20% da população jovem de 15 a 24 anos de idade, 

provocando, em larga medida, a violência e a pauperização da juventude. Para os 

referidos autores, essas consequências de vulnerabilidade poderiam ser amenizadas pela 

promoção e pelo fortalecimento do capital social. 

Aqui cabe um recorte feito pelos autores do documento ora estudado, no que ser 

refere ao termo “capital social”, que teve estudos realizados na década de 1990.  Capital 

social é “comumente definido como o conjunto de regras, normas, obrigações, 

reciprocidades e confiança presentes em relações, estruturas e arranjos institucionais da 
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sociedade que permitem que seus membros busquem seus objetivos individuais e 

comunitários”. Os autores afirmam que “capital social” não tem um conceito 

homogêneo, mas define-se também como “a composição de vários elementos sociais 

que promovem a ação individual e coletiva” (2002, p. 63). 

Os efeitos do capital social (ABRAMOVAY et al) vão depender da sua 

abrangência na sociedade, ou seja, eles podem atingir efeitos diametralmente opostos 

nas relações sociais intergrupais, podendo reduzir a violência, assim como podem 

facilitar as informações entre grupos marginais e “know-how” para a diminuição dos 

custos do crime. Dessa forma, a abrangência do capital social, aliado, à ação eficiente 

do Estado, pode facilitar o combate à vulnerabilidade em geral e à pobreza. 

O termo “capital social”, como dito anteriormente, é referenciado por Valdemir 

Pires14 como instrumento para o desenvolvimento econômico. Referido termo vem 

tomando espaço nas políticas públicas nos anos 1990, sem unanimidade em seu 

conceito. Entretanto, o autor recorre a Robert Putnam que assegura que se pode 

conceber diversos tipos de capital social como “aquele tipo em que indivíduos da 

mesma posição social têm laços de confiança e solidariedade, desenvolvendo ações de 

amparo e apoio mútuos, obtendo melhor desempenho na solução de problemas 

coletivos”, dentre outros. 

Os referidos autores compreendem (2002, p. 66) ainda que a literatura da 

CEPAL considera que a tarefa de superar o problema da vulnerabilidade e a violência 

entre os jovens está na perspectiva dupla de tomá-los como receptores de serviços 

públicos para que busquem enfrentar as desigualdades sociais e a exclusão, bem como 

tomá-los como “atores estratégicos no desenvolvimento de sociedades mais igualitárias 

e democráticas”. Esta seria uma forma de superar as políticas públicas assistencialistas 

voltadas para a juventude, que se tornaram estratégias políticas e sociais bastante 

comuns na década de 1980, que não valorizavam nem tampouco promoviam a 

participação juvenil ponto crucial para a autonomia dos jovens. 

                                                           

14
 Valdemir Pires é economista, professor universitário, mestre em Economia e doutor em Educação. Vale 

ressaltar que a obra em questão que trata do conceito de capital humano e capital social, conceitos 
presentes hoje no campo da educação, não é uma obra situada no campo da crítica onto-marxista, mas que 
nos auxiliou na compreensão de alguns termos no campo das políticas públicas traçadas para a educação 
pelos organismos internacionais. 
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Diferente desse tipo de política, a perspectiva agora, segundo os autores, é a 

ênfase dada aos “desejos e à vontade dos jovens, quando da elaboração, aplicação e 

avaliação de políticas públicas”. A análise feita a essa probabilidade coloca o jovem 

como sujeito das atividades e contribui para que o mesmo dê sentido aos projetos de 

vida, reconstruindo valores éticos, como os da solidariedade e da responsabilidade 

social. 

Outro ponto destacado pelos autores no combate à vulnerabilidade social seria a 

superação dos enfoques setoriais e desarticulados da grande maioria das políticas sociais 

implantadas nos países pobres. Para os estudiosos da vulnerabilidade, no presente 

documento, esta seria superada mediante uma definição clara e determinada de papéis 

nas políticas sociais desenvolvidas por distintos órgãos em prol da juventude, de modo 

articulado com os demais programas sociais, econômicos, políticos e culturais. No 

entanto, propõem que os programas sociais devam ser realizados a partir das instâncias 

locais e de um efetivo “protagonismo” dos jovens, na sua qualidade de atores 

estratégicos. 

É ressaltado também pelos autores (2002, pp. 67-68) que  

[...] combater a violência, especificamente a violência juvenil, não é tarefa 
simples, requer a mudança na percepção dos formuladores de política latino-
americanos sobre o papel de políticas sociais para a construção de uma 
sociedade mais igual, justa, pacífica e desenvolvida economicamente e a 
prioridade que essas políticas devem receber da atenção governamental. 

Na nossa compreensão, os argumentos do documento apresentam “premissas 

falaciosas” em relação à adoção de políticas controladoras da vulnerabilidade social. No 

arcabouço analítico dessa problemática, o documento enfatiza que a pobreza cria fatores 

de risco, reduz a esperança de vida, deprecia a sua qualidade, além de criar deficiências 

que comprometem o futuro dos indivíduos e da sociedade como um todo. Dos 

problemas criados, a desnutrição das crianças compromete por toda a vida o seu 

desenvolvimento intelectual e físico, assim como o acesso à escola. Esses são dois 

fatores que, somados, interfere no não atendimento às necessidades tecnológicas dos 

setores produtivos que estão cada vez mais avançados e complexos. De acordo com o 

documento, devido à ausência de recursos humanos adequados a tais exigências, os 

países são impedidos de se desenvolverem. 
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Dessa forma, os autores apresentam um conjunto de recomendações como 

alternativas ao enfrentamento da vulnerabilidade juvenil, dentre as mais conceituadas 

está o “Bolsa Escola”, iniciado em 1997 pelo governo federal, como forma de vincular 

os jovens ao sistema educativo, tirando-os da rua, quebrando o ciclo de evasão e de 

repetência, o que, de acordo com a autora, caracterizava o perfil dos jovens. Para os 

autores, há um detalhe essencial e de grande importância para inclusão do jovem no 

âmbito social: é o uso de um cartão de crédito entregue ao responsável pelo jovem, que 

libera parcelas mensais para sua educação.  

Abramovay et al atestam que 

A incorporação desse elemento na vida das famílias tem gerado um sentimento 
de autonomia e confiança antes inexistente, além de desafogar o serviço 
público da tarefa burocrática de liberar pagamentos a milhares de famílias a 
cada mês. Em outras palavras, o fortalecimento do capital social serve como 
instrumento de combate à pobreza e exclusão de jovens em idade escolar. 
(2002, p. 74) 

A Comunidade Solidária (2002, p. 75), por exemplo, constitui-se conforme os 

autores numa alternativa interessante e como meio de subsistência para comunidades 

onde haja capacidades artísticas instaladas. Com o apoio de diversos financiadores 

públicos e privados, além da cooperação da Unesco, a comunidade recebe instrução de 

especialistas no assunto, fortalecendo os recursos humanos locais por meio de auxílio 

técnico e logístico. Assim, no espaço de um ano e meio, a produção (Artesanato 

Solidário) é escoada pelo consultor para grandes centros urbanos do país.  

Os espaços alternativos para a socialização da arte, da cultura, da educação e do 

esporte são colocados como importante caminho alternativo para se contrapor à 

violência. Observamos que o uso das políticas alternativas de educação, relacionadas 

geralmente à cultura e ao esporte, é a solução mais utilizada para a superação da 

vulnerabilidade social e da violência entre os jovens de periferia.  É bastante comum 

que as ações para “tirar o jovem da rua” e da “marginalidade” sejam promovidas por 

organismos não governamentais, legitimados pelo Estado, que se apoiam em ações 

pontuais de entretenimentos e de diversões, focalizando-se, sobretudo, na arte e no 

esporte, centrados também na rua, no bairro ou comunidade, como principal 

instrumento destinado ao combate à vulnerabilidade e à desocupação dos jovens. Não 

há preocupação das políticas públicas sociais com uma verdadeira educação que instrua 
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de fato o jovem e que o possibilite alcançar patamares mais elevados da sua condição 

intelectual.  

Como o problema da violência entre os adolescentes e jovens expressa-se no 

cotidiano das escolas públicas, as alternativas para a superação da violência não param 

por aí. Nesse sentido, a Unesco elaborou para também acompanhar e superar esse 

problema – outro documento intitulado “Mais Educação, Menos Violência”, que traz 

toda a concepção do “Programa Abrindo Espaços”, que se propõe como um 

instrumental para auxiliar professores, supervisores, alunos e demais interessados na 

“construção da cultura da paz”, junto ao “Programa Escola Aberta”, que tem o jovem 

como referência. 

Conforme o DOC II, o Programa “Abrindo Espaços” (2008, p. 11) é composto 

por uma coletânea de sete publicações15 dedicadas a subsidiar as escolas na 

operacionalização do referido programa, além de duas cartilhas como guias. Lançado 

pela representação da Unesco no Brasil em parceria com a Fundação Vale, esse 

documento coloca-se como o sistematizador de uma iniciativa de “inclusão social” e de 

“redução da violência” com foco no jovem, na escola e na comunidade. Dessa forma, o 

referido Programa tem utilizado a escola como um espaço aberto aos fins de semana 

para “romper o isolamento da escola com a comunidade, oferecendo atividades de 

esporte, cultura, lazer, inclusão digital, entre outros. O “Mais Educação, Menos 

Violência” vê nesse tipo de ação “uma das formas de materializar um dos fundamentos 

da cultura da paz: estimular a convivência entre grupos diferentes e favorecer a 

resolução de conflitos pela via da negociação” (Idem, 2008, p. 11), bem ao gosto do 

discurso pós-moderno.  

                                                           

15
 A coleção “Abrindo Espaços” compreende as seguintes publicações: 1 “Abrindo Espaços: educação e 

cultura para a paz”; 2 “Abrindo Espaços: múltiplos olhares”; 3 “Mais educação, menos violência: 
caminhos inovadores do programa de abertura das escolas públicas nos fins de semana”; 4 “Paz, como se 
faz? Semeando cultura de paz nas escolas”; 5 “Dias de paz: abertura das escolas paulistas para a 
comunidade”; 6 “Série saber e fazer: Construindo saberes: referências conceituais e metodologia do 
Programa Abrindo Espaços: educação e cultura para a paz; Fortalecendo competências: formação 
continuada para o Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura para a Paz; Abrindo espaços: guia 
passo a passo para a implantação do Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura para a Paz; 7 
“Vamos Ubuntar- um convite para a cultura a paz”. Estas referências são indicadas em uma listagem de 
documentos destinados às instituições escolares e à comunidade educativa em geral. Disponível em: 
www.brasilia.unesco.org. Acesso em 29 de abril de 2009. 
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Conforme o texto de apresentação do DOC II, elaborado pelo representante da 

Unesco no Brasil, Vicent Defourny, para compartilhar com a sociedade o conhecimento 

e a experiência acumulados pela Unesco, o Programa lançou a coleção de sete 

publicações “que tem como uma de suas missões agregar valor a iniciativas focadas na 

construção e na multiplicação da cultura da paz”. (2008, p. 11) 

De acordo com Defourny, a gestão vê nessa iniciativa uma forma de auxiliar os 

parceiros que executam o “Programa Escola Aberta”. Este tem sua base metodológica 

no “Programa Abrindo Espaços”, acreditando que, dessa maneira, na execução desses 

programas e projetos, estar-se-á construindo um “Brasil mais justo, menos desigual, 

especialmente para as populações mais vulneráveis, caso de milhares de jovens que 

vivem nas periferias pobres do país”. (2008, p. 12). O representante da Unesco atribui 

também ao programa a “opção de sucesso na promoção da cultura da paz, na inclusão 

social e na redução da violência” (2008, p. 12). 

As publicações, de acordo com Sílvio Vaz de Almeida16, são sistematizações das 

experiências do programa com a intenção de compartilhá-las com vários países. Sílvio 

Sílvio Vaz de Almeida (2008)  ressalta o papel estruturante da educação como área de 

atuação adotada pela Fundação Vale e pela Unesco para promover a “cidadania e a 

paz”. Esta, conforme o diretor, “só se torna realidade quando caminha junto com o 

desenvolvimento humano”. 

Nas palavras do diretor, 

O Programa Abrindo Espaços vem contribuindo para redefinir o papel da 
escola e firmá-la como referência entre os jovens. Ao ampliar o acesso a 
atividade de lazer, cultura e esporte, cria oportunidades para que os jovens 
exercitem valores como a não-violência, a liberdade de opinião e o 
respeito mútuo, fortalecendo suas noções de pertencimento ao grupo 
social. (2008, p. 04). 

De acordo com Rolim (2008), o programa combina elementos de educação e de 

inclusão social e conta com ações voluntárias e universitárias, atuando diretamente nas 

escolas públicas municipais e estaduais. O conteúdo das cartilhas, conforme é 

                                                           

16 Sílvio Vaz de Almeida é Diretor Superintendente da Fundação Vale, instituição que patrocinou a 
publicação da coleção “Abrindo Espaços”, da Unesco. 
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apregoado, trata do ensino para viver na prática a cultura da paz, dispondo de um guia 

para todos os envolvidos no programa desde professores, alunos e supervisores. 

Rolim assinala que o ato constitutivo da Unesco é começar a “implantar a paz na 

mente humana”, visto que é na mente humana que se produz a guerra. O programa se 

insere como marco de atuação da Unesco e acredita contribuir 

Para fortalecer o conceito de educação ao longo da vida, bem como para a 
erradicação e o combate à pobreza. Volta-se ainda para a construção de uma 
nova escola para o século XXI, caracterizada muito mais como “escola-
função”, e não apenas como “escola-endereço”, ou seja, uma escola que, de 
fato, contribua para o desenvolvimento humano e integral dos seus alunos e da 
comunidade. 

O autor afirma que o programa se propõe a atuar para ajudar a escola na sua 

transformação em espaço de acolhimento, pertencimento, de trocas e de encontros. 

Quer-se ainda incorporar as demandas do segmento jovem, bem como suas expressões 

artísticas e culturais, fortalecendo a participação dos estudantes jovens nas atividades da 

escola e até sugerir novas práticas que desenvolvam uma relação de acolhimento entre 

estudantes e escola, favorecendo a “permanência dos jovens na escola, tornando-os 

menos vulneráveis”. 

Por diversas ocasiões, encontramos o destaque dado ao papel da educação, desta 

vez, como forma de redução das desigualdades sociais, considerando que não há 

desenvolvimento social sem investimento na educação. 

Rolim justifica que os jovens se envolvem mais em situação de violência do que 

qualquer outro grupo, tanto na condição de vítimas quanto de agentes, principalmente 

nas periferias da cidade em finais de semana. São jovens de classes empobrecidas e em 

situação de vulnerabilidade, que também não têm acesso às atividades culturais. 

Dessa forma, a inserção ao ambiente escolar torna-se uma estratégia para 

promover a paz entre jovens envolvidos em situações de extrema violência, 

especialmente àqueles situados nas periferias da cidade.  De acordo com Rolim, o 

“Programa Abrindo Espaços” contribui para quebrar o “muro do isolamento” 

institucional da escola com as comunidades, validando a experiência e os saberes locais 

destas, atendendo à demanda dos jovens, fazendo-os sentirem-se valorizados e com 

espaço para se expressarem. De acordo com os seus idealizadores, o programa 

“possibilita maior integração entre todos os atores envolvidos no processo e favorece a 
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descoberta de novas formas de relação capazes de gerar o sentimento de pertencimento 

tão necessário para o exercício do protagonismo juvenil”. 

Ademais o programa é assumido pelos próprios jovens, os quais são 

caracterizados como “protagonistas juvenis”, pois, conforme é assinalado no texto, 

assumindo o protagonismo juvenil  junto à comunidade,  há uma valorização e uma 

revelação dos talentos locais. 

Está claro no DOC II (2008, p. 18) que o Programa Abrindo Espaços é flexível e 

aberto, destacando a sua natureza “descentralizadora” de forma que permite aos 

municípios, Estados e escolas adequá-lo à sua realidade, mas todos deverão obedecer e 

orientar-se pelos princípios, conceitos éticos e metodológicos traçados pela Unesco. 

Rolim (2008, p. 19) acredita que, colocando a coleção do “Abrindo Espaços” nas 

mãos dos educadores, dos profissionais da área social e especialistas de todo o Brasil, 

estar-se-á trabalhando a inclusão social e os valores da cultura da paz, contribuindo para 

a diminuição  das desigualdades sociais e para a formação de cidadãos mais solidários, 

mais tolerantes, “reforçando o papel fundamental da educação na transformação social”. 

Esta, conforme Noleto17, é uma das importantes funções da Unesco e já tem o programa 

como uma experiência de sucesso que se deve ao comprometimento de pessoas que 

acreditam num mundo melhor. 

Em se tratando dos fatores a serem superados com a implantação desse 

programa no que diz respeito à violência, afirma-se no documento que os dados sobre a 

violência no Brasil não são confiáveis. O documento assegura que as informações são 

fragmentadas nesse sentido, pois não dialogam entre si, não têm o mínimo de critério 

padrão. Por isso, a violência nos grandes centros urbanos não pode mais ser tratada 

como uma questão entre outras, visto que esta tem crescido como um fenômeno grave 

se levarmos em conta o mesmo fenômeno no Brasil, na década de 1930, em que o 

número de mortes violentas era somente 2%. 

                                                           

17
 Marlova Jovchelovitch Noleto é Coordenadora do Setor de Ciências Humanas e Sociais da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil. Defende que os 
empresários brasileiros podem e já estão contribuindo para o crescimento social do país, inclusive com o 
Movimento de Educação para Todos, movimento que considera como determinante a participação de 
diversas empresas na educação. Disponível em: http://www.enfato.com.br/entrevistas_det.php?cod=50. 
Acessado em 01 de abril de 2010. 
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Ao se reportar à “Geografia da Morte”18, o autor explicita que a concentração de 

homicídios no país está concentrada nas regiões pobres e periféricas das maiores 

cidades, abandonadas pelo poder público. Mesmo assim, há poucos estudos no Brasil 

sobre a violência, principalmente nas escolas, sendo a pesquisa realizada pela Unesco 

(Pesquisa Nacional sobre a Violência, AIDS e Drogas nas Escolas) a que trouxe dados 

inéditos tanto sobre a gravidade da temática, quanto sobre as das dimensões do 

problema, evidenciando casos de agressão e espancamento nas escolas. Dentre os casos 

relatados de violência estão as ameaças e a subtração de objetos pessoais, as 

depredações, os furtos e roubos, as agressões físicas entre os alunos e professores19. As 

agressões no interior das escolas estariam encontrando respaldo em valores violentos, 

de alguma maneira, legitimando-a. 

Rolim chega a afirmar ainda que, em algumas cidades, fenômeno da violência 

no interior das escolas é tão expressivo que a escola passou a ser “um espaço menos 

seguro que a rua” (2008, p. 25).  

Entretanto, na concepção de Rolim, não resta dúvida que a rua é o palco das 

situações de risco, em que se apresenta a chamada vulnerabilidade juvenil. Embora atrás 

dos muros, o risco seja até mais violento e legitimado, é na rua que aparecem 

escancarados os trabalhos infantis, as drogas, o abandono e a miséria.  O autor relata 

que, na região Norte do Brasil, precisamente no estado do Pará, mais da metade das 

crianças e adolescentes até 15 anos de idade estão ocupadas; cerca de 114 mil trabalham 

sem remuneração. No trabalho doméstico forma registrados 11,2 mil casos; trabalhando 

por conta própria são 10,4 mil crianças; e trabalhando para o próprio sustento existem 

18,7 mil crianças, o que as  torna vulneráveis, refletindo na sua freqüência escolar. 

                                                           

18 O termo “Geografia da morte” é utilizado no documento para traçar o mapa da violência no Brasil em 
relação ao perfil étnico das vítimas, não se tratando apenas de homicídios, mas de outras formas de 
violência chamadas de “multifacetadas e atravessam as relações sociais e as instituições brasileiras de 
maneira perturbadora, inclusive nas escolas” (Fonte: 
http://www.pactopelacidadania.org.br/index.php/artigos/194-morte-brasileira-a-trajetoria-de-um-pais).  O 
termo, a nosso ver, em alguma medida, faz uma alusão ao livro “Geografia da Fome”, de autoria José de 
Castro, que, em seu estudo, realizou um mapa do consumo de calorias no Brasil a partir de estudo das 
populações de várias regiões brasileiras. 
19 A sistematização dos dados sobre a violência, conforme o documento, passou a ser organizada após 
estudos de questões específicas a respeito do funcionamento do cotidiano das escolas, por Wanderley 
Codo, do Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília.  
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Rolim (2008, p. 28) expõe que  

Problemas dessa ordem, por motivos óbvios, se articulam com muitos outros e 
tendem a perpetuar as mesmas circunstâncias de carência que cercam a vida de 
milhões de crianças brasileiras. Diante da situação social brasileira, então, o 
fato de haver uma definição constitucional em favor das crianças e 
adolescentes como “prioridade absoluta” – um comando legal repetido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – sinaliza importante tomada de 
consciência em favor dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. 

Além desse quadro absurdo de exploração do trabalho infantil, existem também 

outros dados de adolescentes em conflito com a lei. No Brasil, cerca de 40 mil cumprem 

“medidas socioeducativas”. Em Fortaleza, segundo a Coordenadoria de Crianças e 

Adolescentes, ligada à Secretaria de Direitos Humanos do Município, as crianças e os 

adolescentes na situação de conflito com a lei têm a Liberdade Assistida 

Municipalizada. Do total dos 40 mil citados anteriormente, mais de 15 mil cumpriram 

em 2006 medidas de privação de liberdade em instituições que não se diferenciam dos 

presídios adultos, ou seja, sem o menor caráter de centros sócio-educativos. 

O próprio autor (2008) reconhece que nem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, muito menos as iniciativas tomadas pelo Estado e pela sociedade civil 

foram capazes, em regra, de reordenar o perfil dos centros de internação para o 

cumprimento dessas medidas. O que prevalece nessas instituições é o “espírito” do 

Código dos Menores20: produz efeitos devastadores e acabam por produzir adolescentes 

mais violentos, que continuam cometendo crimes e outros delitos.  

Outro dado analisado no documento refere-se à situação que o rótulo cria nos 

indivíduos chamados de infratores, pois, ao serem identificados como “delinquentes”, o 

indivíduo terá maiores dificuldades em retornar ao convívio social, desviando-se cada 

vez mais para alternativas ilegais. Referido documento reporta-se também ao termo 

“função criminogênica” para explicar esse tipo de alternativa utilizada.  

Conforme Rolim, uma alternativa dada pelo governo ao problema da 

criminalização através da maximização da repressão policial não tem dado resultados 

significativos para a resolução do problema. Ao contrário (2008, p. 29-30), gerou 
                                                           

20 O Código de Menores entrou em vigor no ano de 1927 no Brasil como pretensão institucional que 
visava o enfrentamento aos considerados, adolescentes delinqüentes, que nem o mercado absorvia, nem o 
sistema escolar. Com o Código de Menores tratou-se de punição, isolamento como instrumento de 
correção aos adolescentes que representavam ameaça à sociedade. (Pinheiro, 2006) 
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“avassaladora sensação de insegurança nas maiores cidades brasileiras”, o que só fez 

aumentar a “população carcerária no Brasil e a promulgação de legislações quase 

sempre comprometidas com a criação de novos tipos penais e com o agravamento das 

penas”. Vale destacar que, para o autor, o efeito da Lei dos Crimes Hediondos, 

aprovada em 1990, aumentou as penas para vários tipos de delitos, agravando-as. 

Rolim assegura que, para solucionar a situação de “risco”, o “Programa Abrindo 

Espaços” expõe pari passu os caminhos para a efetivação do programa nas escolas. 

Limitamo-nos, até o momento, a relatar o documento pautado nas motivações dos 

representantes da Unesco no Brasil, que afirma existirem os passos para oferecer às 

instituições escolares a “receita” para tornar o ambiente escolar agradável e profícuo 

para a instalação da cultura da paz. 

Quando recorremos ao documento terceiro (DOC 3), intitulado “Construindo 

Saberes/Referências conceituais e metodologia do Programa abrindo Espaços: educação 

e cultura da paz”, observamos que a apresentação do livro, bem como a introdução do 

mesmo é a mesma que se encontra no “Programa Abrindo Espaços”, portanto, com 

muita repetição. É um documento elaborado e monitorado também pela UNESCO, que 

se coloca como um organismo que tem muitos objetivos, mas com uma missão que se 

destaca em seu ato constitutivo, conforme vemos a seguir: “Uma vez que as guerras 

começam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem 

ser construídas” (2008, p. 13). 

O documento retoma a justificativa de existência do “Programa Escola Aberta”:  

é necessário que a escola reflita sua prática assim como o papel da educação na redução 

das desigualdades sociais sendo a transformação social o resultado da educação e tem o 

jovem como foco por este ser o grupo que, de acordo com as pesquisas apontadas pela 

UNESCO, mais se envolve em situações de violência. 

Na exposição da apresentação, os idealizadores do “Programa Abrindo Espaços” 

ressaltam a importância desse projeto que leva aos ambientes escolares estratégias 

utilizadas em ambientes comunitários. Dentre as principais estratégias, apontam “o 

levantamento de demandas locais, a valorização de talentos, o fortalecimento das ações 

por meio de parcerias com organizações não-governamentais e outras entidades que 

atuam na região da escola” (2008, p. 14). 
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O referido documento em análise apresenta-se como relevante para a condução 

de diretrizes no que tange o bom uso da escola e sua relação com a comunidade, daí a 

sugestão da abertura das escolas nos finais de semana, através do “Programa Escola 

Aberta”. Nessa perspectiva, o programa coloca-se à disposição da escola pública como 

um objeto de consulta e ajuda na missão de construir um espaço mais acolhedor e 

inclusivo. Afirma ainda que está declarado, desde 2001, pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas, que viveremos até 2010 a “Década Internacional da Promoção da 

Cultura da Paz e Não-Violência em Benefício das Crianças do Mundo”. 

O documento assinala que, a partir de ano 2000, vários eventos de educação 

passaram a difundir a cultura da paz e da não violência, sendo criado o Fórum do 

Milênio (2008), quando a ONU convocou representantes de todos os seus Estados 

membros para discutir o bem-estar da humanidade. O Fórum foi realizado em Nova 

York e culminou num documento sugerindo ações específicas para a paz mundial, 

intitulado “Manifesto 2000”. Este é fundamentado pelas orientações metodológicas de 

Mahatma Gandhi, o qual é citado no documento como pedagogo social, considerando 

seu repertório de orientações metodológicas para a humanidade, visando uma melhor 

convivência, acreditando firmemente na condição transformadora das forças espirituais. 

O Manifesto coloca como pauta a ser cumprida pelos países-membros da ONU o 

compromisso para o ano 2000: o respeito à vida e à dignidade de cada pessoa sem 

discriminação e preconceito; ouvir para compreender; preservar o planeta; redescobrir a 

solidariedade, entre outros. 

O DOC III argumenta que, através da “pedagogia de Gandhi”, pode-se combater 

firmemente a injustiça e a violência. Entretanto, faz-se necessário que o indivíduo se 

auto-eduque, coopere com a justiça de modo pacífico. O compromisso com a não-

violência, seja pessoal ou coletivo, pode acabar com a perpetração das injustiças 

impostas, as quais, de acordo com essa pedagogia, são sustentadas pelos próprios 

oprimidos como podemos verificar no próprio documento: 

Sejam quais forem os instrumentos usados para acabar com a exploração, a 
dominação e as injustiças, elas têm de estabelecer previamente um 
compromisso com a não-violência, que é o princípio soberano de 
transformação pessoal e coletiva. As injustiças impostas a uma comunidade ou 
nação são perpretadas por alguns, mas sustentadas por todos, inclusive pelos 
oprimidos. Esta é a grande descoberta que ele nos oferece: vítima e carrasco 
alimentam-se mutuamente (2008, p. 25). 
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Para o DOC III, a situação da não-violência é uma questão de prática, um 

exercício cotidiano, de forma determinada à não submissão e à obediência, ao auto-

respeito, sem alimento ao ressentimento, buscando estabelecer relações mais justas e 

solidárias, concentrando o “poder reparador da ação na própria situação que gerou e 

sustenta o conflito. Inverter a situação entre opressor e oprimido, tornando o último 

ganhador e o outro perdedor, seria inútil pois preserva o círculo vicioso de vingança que 

retroalimenta a condição de vítima e carrasco, corrompendo e bestializando a ambos” 

(2008, p. 26). 

Como enfatiza o documento, o “Programa Abrindo Espaços” coloca como 

resultados positivos da ação o encontro de gangues rivais que antes somente se 

encontravam nas brigas entre si. Nesse sentido, a abertura das escolas nos finais de 

semana possibilita atividades de cultura, esporte e lazer, passando a reunir os ditos 

rivais em atividades que desarticulem o clima de tensão e de violência generalizada, 

através, por exemplo, da participação no futebol, no teatro e em outras atividades 

realizadas no âmbito do espaço escolar. Outro ponto enfatizado é o “protagonismo 

juvenil”, que, de acordo com o referido documento, tem suas raízes gregas, que 

significa “lutador principal”, “personagem principal”, ou “ator principal”, de acordo 

com o pesquisador Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos principais estudiosos do 

tema no Brasil. 

O Programa Abrindo Espaços é abordado pelo documento tendo uma de suas 

bases principais a convivência entre grupos diversos, que ajuda a escola a se colocar 

como espaço saudável de socialização livre dos códigos de violência. A cultura da 

violência, assim como a cultura da paz, tem seus códigos e linguagens e o jovem precisa 

dominar uma das duas linguagens para poder fazer parte da “turma”, seja aquela 

dominada pela regras da violência, seja aquela dominada pelo respeito ao próximo. Esta 

pode ser adotada pelas escolas que se baseiam pela ferramenta de programas ou projetos 

voltados para a paz. 

O documento, em síntese, afirma que a educação é a “âncora” da construção da 

cultura da paz, de acordo com os resultados demonstrados. Para tanto, a equipe 

pedagógica deve adotar uma nova atitude sustentada a partir da construção de um novo 

arcabouço teórico diante das demandas e expectativas de comunidades vulneráveis. É 
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necessário então tornar o ambiente escolar pacífico, pois a melhoria da qualidade da 

educação passa pela transformação do ambiente escolar. 

Feita a comparação das diretrizes das políticas sócio-educativas traçadas pelo 

Banco Mundial e pela UNESCO para a periferia do capital, de forma mais específica, 

para os adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como as estratégias de 

inclusão social destes, passaremos à demonstração da articulação dessas políticas 

também referendada na esfera nacional e municipal com as exigências do processo de 

reprodução do capital. 
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3. O PROJETO “CRESCER COM ARTE PIO XII” NO CONTEXTO  DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM  

VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

O empenho central deste capítulo, que chega à particularidade do nosso objeto 

de pesquisa, constitui-se em analisar a inserção do Projeto “Crescer com Arte Pio XII” 

no contexto da política vigente de atendimento a adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, no Estado do Ceará, dentro dos moldes definidos pelos  

organismos de defesa do sistema do capital em crise, como o Banco Mundial e  a 

Unesco, cuja lógica alcança as determinações político-legais nas esferas nacional, 

estadual e municipal, emoldurando e aprisionando as intenções e as ações sócio-

educacionais do referido Projeto.  

 Um conjunto de questões leva-nos a analisar, com mais vivacidade neste 

capítulo, mediante exame documental e registros de nossas observações cotidianas, 

enquanto membro do núcleo gestor que atua no “Projeto Crescer com Arte Pio XII” as 

principais funções sócio-educacionais assumidas pelo Projeto, a forma particular de sua 

atuação, examinando, especialmente, se o mesmo vem, por meio de seus programas e 

ações, reduzindo, de fato, os problemas dos adolescentes envolvidos no Projeto, ou, se, 

ao contrário, acaba por encobrir as contradições sociais que demarcam uma educação 

classista, e, por fim, os pressupostos ou paradigmas que dão forma ao discurso oficial, 

bem como os termos que regulamentam o Projeto. 

É importante ressaltar que, no decorrer da nossa pesquisa, não localizamos 

qualquer documento oficial que nos responda tanto à justificativa de existência do 

Projeto, quanto aos seus pressupostos ou paradigmas que norteiam tal proposta sócio-

educacional. Encontramos, contudo, a lei de criação da Fundação da Criança e da 

Família Cidadã, bem como o decreto que alterou a referida lei. Demonstraremos, com 

base nesses textos oficiais,  alguns aspectos históricos e legais acerca da existência de 

tal Projeto, tomando como perspectiva a crítica marxista.  

Remeter-nos-emos, para tanto,  ao estudo dos poucos documentos que 

encontramos do Projeto “Crescer com Arte Pio XII”, esclarecendo que, oficialmente, 

somente encontramos um documento do Diário Oficial do Município que 

institucionaliza a  criação do Projeto no município de Fortaleza. Os demais  documentos 
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que encontramos para fundamentar a existência do mesmo foram dois folders contendo 

um pouco do histórico do Projeto e a divulgação das oficinas de Arte-Educação, além 

de dois textos complementares: da Escola Ambiental Dra. Francisca de Assis Canito da 

Frota, “Projeto Semear Adolescente”, divulgados em 2002 e 2003, e o texto “Minha 

Escola tem Nome e tem História”, sem uma data de divulgação (porém, alguns dados 

presentes no documento remetem-nos à compreensão de que foi elaborado em 1998; 

encontramos também textos ainda em conclusão, disponíveis no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, como, por exemplo, as “Linhas de Ação da Funci” 

referentes à “Qualidade de Vida”, à “Sócio-Economia Solidária” e à “Arte-Educação”. 

Consideramos importante, para a elucidação do conjunto dessas questões, tecer 

um breve resgate sobre a evolução e a caracterização da política de atendimento no 

Brasil, de forma mais específica, na década de 1970, no sentido de nos levar ao melhor 

entendimento sobre o processo de elaboração, execução e monitoramento das ações 

sócio-pedagógicas voltadas ao adolescente, explicitando, ademais, os Programas 

Educacionais de Combate à Vulnerabilidade Social em nível nacional e estadual. 

 

3.1. Evolução histórica e caracterização atual da política voltada ao adolescente no 

Brasil 

Nos limites deste trabalho, não nos é possível dar conta da caracterização do que 

as crianças e adolescentes têm representado socialmente ao longo da história à luz da 

ontologia marxiana, o que nos exige a trazer as contribuições de autores que tratam a 

questão sem causar nenhum “arranhão” à ordem social vigente. Nesse sentido, 

pretendemos fazer um breve histórico do atendimento a crianças e adolescentes no 

Brasil, desde o Brasil Colônia, e, mais especificamente, nas décadas de 1970 e 1980, de 

forma a compreender como esse público foi tratado e compreendido nas políticas 

públicas elaboradas, executadas e monitoradas até então. Para tanto, trazemos a 

contribuição de Pinheiro (2006), Rizzini & Pilotti (2009) para compreendermos a 

abordagem do assunto em questão.  

Comecemos por Pinheiro (2006), que faz uma panorâmica da história social 

brasileira, destacando os processos de como se deu o princípio fundante da nossa matriz 

cultural, qual seja, a desigualdade social. A autora afirma que tem como referência 
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norteadora  o fato “de que, no mundo social, nada é natural, tudo é construído” (2006, p 

35). 

Pinheiro afirma que, ao longo da história social brasileira, várias foram as 

concepções em torno da criança e do adolescente, analisando os processos sociais que 

construíram as várias representações sociais nas décadas de 70 e 80, do século XX. 

Dessa forma, Pinheiro, ao trabalhar a categoria criança para entender os conceitos 

utilizados em relação a esta, ressalta que usualmente a criança “é pensada em oposição 

ao adulto, a partir de três faltas: de idade, de “maturidade” e de adequada integração 

social” (2006, p. 36). A essa afirmação Kramer (2006, p. 36) se opõe, argumentando 

que se deve reconhecer a necessidade de diferenciar o  

 

[...] lugar social ocupado pela criança – e igualmente pelo adolescente – 
diferenciação que não está relacionada tão somente à idade, mas a fatores 
outros: sua participação no processo produtivo; tempo de escolarização; a 
socialização no interior da família e da comunidade; as atividades 
cotidianas desenvolvidas pela criança – desde as brincadeiras até as 
tarefas por elas assumidas. 

 

Nesse pensamento, Rizzini e Pilotti (2009, p. 17) questionam sobre a 

responsabilidade de assistência das crianças e adolescentes, que desvalidos, órfãos, 

abandonados e delinquentes de qualquer parte do mundo, são tratados como uma 

questão que tem atravessado todos os séculos, questão essa “assumida” pelos setores 

públicos e privados. 

Ao se reportar às representações sociais, Pinheiro recorre a vários autores para 

definir a expressão, afirmando que essas representações seriam os saberes 

desenvolvidos e sustentados pela comunidade sobre si própria. A autora qualifica o 

termo como sendo um conhecimento particular, por considerar que apenas o 

conhecimento advém da vida cotidiana, o conhecimento socialmente elaborado e com 

objetivo de interpretar, pensar e agir sobre o real.  

Dessa forma, a autora faz um percurso sobre a história social brasileira, 

identificando, nos contextos sócio-históricos, as construções do termo “representações 

sociais” da criança e do adolescente, reportando-se à constituição do Brasil que, desde a 

vinda de portugueses e missionários católicos, é um país marcado por desigualdades 

sociais, submissão, exclusão e dominação.  
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Conforme Pinheiro (2006), os anos de subordinação tanto no plano econômico, 

quanto no plano cultural e social puseram as condições de dependência em relação a um 

senhor, caracterizado por um familismo despótico e segregador, com fato particular para 

se entender a relação desta particularidade à dificuldade da separação do público e do 

privado do país, dos respectivos limites e responsabilidades de cada esfera. 

De acordo com Rizzini e Pilotti (2009, p. 17-18), o sistema educacional do 

Brasil Colônia, com a ação dos jesuítas, teve importante papel na educação das crianças 

com o disciplinamento para a docilidade frente ao Estado. 

Nesse sentido, Pinheiro (2006, p. 41) relaciona o contexto às condições de 

sobrevivência que as classes desfavorecidas enfrentavam a partir de uma organização da 

vida social fundada na estrutura patriarcal, estabelecida com troca de favores daquelas 

classes pobres e dependentes do setor público, que, por sua vez,  poderia dispor ou não 

sua proteção como forma de amenizar a pobreza e a ausência de direitos. 

O adulto era a figura central (o senhor), e as crianças ficavam num lugar de 

subordinação. A autora (2006) enfatiza que as crianças eram as que mais sofriam e 

apanhavam depois dos escravos, e que a prática de submissão e de violência do pai ou 

chefe de família sobre elas era justificada como “pedagógica” para corrigir os 

comportamentos inadequados. 

Mesmo quando incumbido de realizar o cuidado com as crianças abandonadas 

nascidas fora do casamento, no ano de 1521, o poder público, na época, as Câmaras 

Municipais, sob a ordem de D. Manuel (RIZZINI e PILOTTI, 2009) não assumiu seu 

papel. Muitas crianças nascidas nessas condições  eram colocadas nos átrios das igrejas 

ou em locais públicos, onde muitas foram devoradas por animais, numa situação tão 

absurda que preocupou as autoridades da época. 

Muitas crianças escravas morreram de fome (RIZZINI e PILOT, 2009), pois 

mais importante para os donos das terras era manter um escravo por ser um elemento 

importante na economia do país. Quando os senhores optavam por mantê-las até os 14 

anos de idade tinham seus gastos ressarcidos pelo Estado, mediante indenização e 

trabalho gratuito destas até os 21 anos de idade. 

Pinheiro (2006) lembra que há relação estreita entre a desigualdade social e a 

pobreza, com a especificidade histórica da exclusão no Brasil, e que seus personagens 

clássicos são os índios, os negros e os trabalhadores rurais. Estes eram desprovidos de 
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qualquer cidadania, fosse política ou social, sendo somente mão de obra barata 

necessária no processo de industrialização para o processo de acumulação da economia. 

Portanto, quanto às formas de exclusão, conforme a autora, nesse caso da 

história brasileira, há dois grupos que foram alvo do domínio e da segregação 

embasando, assim, a cultura da dominação/subordinação no Brasil, que são os índios e 

os negros. 

De acordo com Nascimento (apud PINHEIRO, 2006), foi no regime 

escravocrata que as marcas culturais da história brasileira se mostraram com toda a sua 

pujança com a divisão extrema, assumindo também um caráter familiar, por influência 

da cultura árabe/maometana sobre os portugueses. 

A divisão do trabalho no século XIX, que traz as marcas do patriarcalismo e do 

patrimonialismo, exigiu a força física no trabalho desempenhado pelos negros nas 

tarefas vistas pelo “imaginário brasileiro” como algo de menor valor, de conotação 

humilhante, a ser desenvolvido pelo subalterno. 

Pinheiro (2006, p. 46) destaca que, dentro do novo contexto sócio-histórico, o 

princípio ideologizante da sociedade brasileira, como núcleo da modernidade, eram os 

valores burgueses e individualistas. O conhecimento foi “o elemento burguês 

democratizante no País” que causou maior impacto como mudança cultural exigida pelo 

mercado e pelo Estado. Estes se deram numa forma de modernização seletiva. O mulato 

teve espaço nos lugares sociais visto que, no processo do início da mercantilização e da 

formação inicial do Estado, nem os senhores, nem os escravos tiveram condições de 

desempenhar as novas funções cabidas ao Estado. 

A autora atesta que, apesar da superação do modelo patriarcal, que deu lugar ao 

modelo estatal, a visão da diferença é conservada pela desigualdade entre os brancos 

como superiores, que mandavam, e os negros e os mestiços, excluídos do processo de 

modernização que se instalava. Os pobres estavam associados à idéia de perigo. 

Conforme as palavras da autora (2006, p. 47), 

 

[...] o temor aos pobres nutrido pelos moradores dos sobrados – 
representantes das classes abastadas – evidencia a segregação a que 
estavam submetidos os contingentes populacionais pauperizados e, 
particularmente, as crianças e os adolescentes das classes subalternas, que 
tinham nas ruas um espaço de vida. 
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Dessa forma (Pinheiro, 2006), os sobrados eram lugares dos senhores na cidade, 

mas, com o tempo, passou a ser o lugar de prisões defensivas dos perigos da rua, dos 

moleques – de tal maneira que, no decorrer da história social, as crianças e adolescentes 

das classes subalternas sempre exerceram o papel de objeto e não de sujeito na história, 

submissos aos lugares sociais institucionalizados. 

A alternativa para a preservação da vida da criança vem sendo a necessidade de 

proteção social transferindo para outrem a responsabilidade dessa proteção. A autora 

cita a “Roda ou a Casa dos Expostos” como uma forma de proteção social das crianças 

que, de alguma maneira, seja pelo abandono ou pela falta das condições materiais, 

assume a responsabilidade pela criança. Essa forma de proteção, além de produzir efeito 

oposto ao que se propôs (pois incentivou a “libertinagem de homens e mulheres”), 

tornou-se, a “Roda”, um ambiente propício à mortalidade infantil pelas suas precárias 

condições de instalações. A repetição do gesto simbólico de entregar a criança na 

“Roda” sem ser reconhecido é hoje identificada através dos órfãos e nas portas das 

residências. A “Roda dos Expostos”, portanto,  tinha o objetivo de “ esconder a origem 

da criança e preservar a honra das famílias” (RIZZINI e PILOTTI, 2009, p. 19). 

Contudo, a família passava a dividir com o Estado o ônus e o bônus da Educação 

da criança e do adolescente (PINHEIRO, 2006), sendo necessário formar para a 

submissão de um país subdesenvolvido ao país colonizador, sem maiores problemas, 

controlando e disciplinando crianças e adolescentes das classes subalternas numa 

formação de horizontes limitados, de baixa qualificação, uma mão de obra que servisse 

ao Estado. 

A formação foi traçada no duplo propósito de formar os indivíduos para 

controlar, disciplinar, produzir e evitar a delinquência, de forma a manter a criança e o 

adolescente como objetos de controle, “preparados para ocupar o lugar de operários, de 

funções subalternas, não o lugar de dirigentes”. 

Segundo Rizzini e Pilotti (2009), a prática corrente no século XIX era o asilo de 

órfãos que propiciou educação industrial aos meninos e educação doméstica às meninas, 

como maneira de manter a ordem, visto que estes, quando abandonados ou desvalidos, 

fugiam do controle das famílias. Ademais, institucionalizou-se a assistência, 

pressupondo a “segregação do meio social a que pertence o menor’”. 
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De acordo com os autores (2009, p. 21), o movimento filantrópico dos médicos 

higienistas representou a preocupação destes com a alta mortalidade infantil, 

implantando a Puericultura. Esta era destinada a formalizar os cuidados adequados à 

infância que, no século XX, tornou-se a lei de higiene, uma necessidade incontestável. 

Ao se reportar à representação social dos adolescentes em 1938, em um trabalho 

de rua, por iniciativa de Darcy Vargas, criando a “Casa do Pequeno Jornaleiro”, os 

autores afirmam que esta tem suas versões contemporâneas, por exemplo, no caso de 

empacotadores de supermercados, que traz uma característica fundamental: o trabalho 

desqualificado para o adolescente das classes populares. Estes, na condição de 

aprendizes, têm sua inclusão social “legitimada” nesse tipo de ocupação o que não 

difere da política de atendimento a adolescentes hoje em situação de vulnerabilidade 

social, que, na inserção no “PROJOVEM”, alguns são encaminhados ao primeiro 

estágio remunerado, geralmente, como empacotadores nas redes de supermercados que, 

cumprem a mesma carga horária de um funcionário adulto, não se diferenciando das 

crianças retiradas de asilos para o trabalho fabril, em meados do século XX. 

Essa política de atendimento na época (2006, p. 59) tinha como pretensão a 

inserção do adolescente na sociedade que, uma vez ocupado, não perturbaria a ordem 

vigente, “evitando, assim, a sua marginalização, com vistas à formação de mão-de-obra 

produtiva, e pronta para contribuir para o desenvolvimento e o progresso do Estado”.  

Rizzini e Pilotti (2009, p. 23) lembram que a prática do recolhimento a 

“menores” considerados indesejáveis era feita pela polícia como uma ação de “limpeza” 

das ruas, ação questionada somente com a nova legislação, na década de 1980. O que 

dizermos dos projetos sócio-educativos hoje para esse público, assim como os Centros 

Educacionais? 

Segundo Pinheiro (2006, p. 60), a tensão fundamental no núcleo central desse 

tipo de representação social é o duplo aspecto das práticas sociais de controle e 

disciplinamento de crianças e adolescentes pobres, qual seja, por um lado, “buscam 

prevenir a desintegração social, que pode se concretizar mediante sua marginalização; 

por outro, busca a sua integração, pela ocupação do lugar social de trabalhador, no 

exercício de funções subalternas”. 

A autora acrescenta que, já nas décadas de 1930/1960, o crescimento 

populacional nos grandes centros urbanos trouxe consigo o crescimento da 
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marginalização. Consequentemente, o que o mercado e o sistema escolar não 

absorviam, resultou em delinquência.  

Rizzini e Pilotti acrescentam (2009, p. 24) que, “nos anos de 1930, o governo 

implantou escolas de ensino profissionalizante. O sistema nacional de aprendizagem 

industrial e comercial ficou, contudo, nas mãos dos empresários, através do SENAI e do 

SENAC, criados no início da década de 1940”. 

Diante desse quadro, Pinheiro apregoa o discurso da profissionalização de 

adolescentes como prática enobrecedora e salvadora dos mesmos, ao lado da criação do 

Código de Menores, em 1927, quando entrou em vigor no Brasil. De acordo com 

Pinheiro, iniciou-se assim a “era do isolamento”, pois eram os chamados adolescentes 

delinquentes retirados do convívio social como instrumento de punição e correção, 

como forma de neutralizar a “ameaça que esses adolescentes representavam para a 

sociedade” (2006, p. 61). 

A existência desse tipo de espaço com “práticas de caráter repressivo”, ao invés 

de “corrigir” comportamentos violentos dos chamados “menores infratores”, destrói a 

possibilidade de reeducação destes, quando, ao receberem maus tratos dos funcionários 

das antigas FEBEM’s21 (denúncias que ganharam repercussão internacional na época), 

tornam o convívio interno dos espaços mais violentos, dificultando seu retorno ao 

convívio social. 

De acordo com a autora, essa representação social (2006, p. 64) da criança e do 

adolescente em conflito com a lei como objeto de repressão ainda vigorou, mas com 

declínio durante a década de 1980. Mesmo diante da luta pela redemocratização do país, 

na luta pelos direitos humanos – que expressa uma tensão no interior do pensamento 

social brasileiro – essa representação é exemplificada nas duas ações que se disputaram 

aqui no Brasil recentemente. Uma delas foi a tramitação de Projetos de Emenda 

Constitucional, em que o Congresso Nacional propôs o rebaixamento da 

inimputabilidade penal, que foi rebatida pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) pela manutenção da idade da 

“inimputabilidade penal em 18 anos, e pela aplicação das medidas socioeducativas a 

                                                           

21 Fundação do Bem-Estar do Menor. 
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serem adotadas junto aos adolescentes a quem se atribui a autoria de ato infracional”. 

(2006, p. 65). 

A autora destaca que o adolescente protegido pelo Estado na década de 1970, 

ainda na regência do Código de Menores, ao cometer um ato infracional, era conduzido 

ao confinamento, isolado do resto da sociedade como forma de afastar o perigo e a 

ameaça da sociedade exatamente pela concepção de adolescente infrator como objeto de 

repressão social e tinha sua pena decidida unilateralmente pelo juiz de menores e 

dirigentes estatais. Enquanto isso, na mesma década, surgiu outra concepção de criança 

e de adolescente como “sujeitos de direitos”, num contexto em que os movimentos 

sociais tinham como bandeira de luta a redemocratização do país. 

Rizzini e Pilotti afirmam que foi na década de 1980 que se esboçou um novo 

quadro de reinvindicação dos direitos de cidadania através de novos atores sociais. Esse 

quadro, frente aos dados alarmantes de abandono e marginalização de crianças e 

adolescentes, contradiz ao amplo movimento social que resultou na criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA. 

Conforme Pinheiro, a universalização dos direitos trata da questão da inclusão, 

pois concebe a criança como independente de qualquer critério de classificação, 

difundindo a necessidade de se respeitar a diferença de sujeitos que estão em 

desenvolvimento, e que “ser diferente não é ser inferior”. 

Nessa perspectiva de entender a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos (PINHEIRO, 2006), os quais interferem como sujeitos no processo pedagógico, 

destacam que são estes quem definem e decidem os programas sociais que os engajam. 

Dessa forma, os educadores de rua devem trabalhar no espaço cotidiano da criança e do 

adolescente, ou seja, a rua, coordenando ações de escolarização, de arte e de 

profissionalização. Esses sujeitos, além de participarem da tomada de decisões desses 

programas, não têm obrigação de participar das atividades. 

As medidas jurídicas e administrativas diante de um ato infracional são 

arbitradas pelo adolescente como direito de defesa, que antes tinham o “castigo e o 

confinamento como prática”. O que se tem nessa nova concepção, segundo Pinheiro, é o 

diálogo fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Tudo isso se deu num contexto de intenso empobrecimento das camadas 

populares diante da ressaca do milagre econômico, que, nas palavras da autora (2006, p. 
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84), significou “a elevação dos indicadores econômicos e o agravamento dos índices 

sociais, expressando a pior qualidade de vida para a população”. 

Pinheiro assegura que todos os programas, projetos e políticas que possuem 

concepções que não comungam com esta concepção ficam numa “situação irregular”, 

pois, ao contrário, favorecem o não respeito a esses princípios tanto de igualdade de 

direitos e quanto da diferença, visto que estes reconhecem as condições de cidadania de 

crianças e adolescentes. 

Entretanto, os novos “aparelhos” das políticas sociais responsáveis pelo 

atendimento enfrentaram muitos obstáculos, dentre eles, “a existência ativa de 

organismos governamentais centralizados que demoraram a serem extintos, a relutância 

dos poderes públicos ou privados em aceitar os novos princípios, as novas formas de 

gestão e, sobretudo, sua fiscalização pelos Conselhos” (2006, p. 85). 

A autora (2006, p. 85) cita Gramsci para balizar esse tipo de representação social 

como “uma reforma moral e intelectual” na vida social brasileira, que tem como 

materialidade o universo da infância e da adolescência sem se restringir às camadas 

subalternas, pobres. Esse tipo de representação foi gestado, segundo a autora, 

fundamentalmente, nas manifestações e nos movimentos em defesa desses direitos, 

destacando-se o “Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua” (MNMMR), que 

realizou o I Encontro oficial em Brasília (DF), em 1986. 

Nesse sentido, foi com a participação dos movimentos sociais e das 

organizações não-governamentais (RIZZINI e PILOTTI, 2009, p. 80)  que os projetos 

de arte, de formação profissional, dentre outros, desenvolveram-se e articularam-se, 

fazendo surgir o MNMMR, que contribuiu significativamente para o debate nacional 

sobre a questão da política para a infância – crianças e adolescentes – como sujeitos de 

direitos, como cidadãos. Os autores afirmam que o Movimento atuou junto ao Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na mobilização para a aprovação e a 

exigência da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com 

“juízes progressistas, intelectuais, promotores, Pastoral do Menor e parlamentares”. 

A categorização a partir dessa representação (PINHEIRO, 2006) são crianças e 

adolescentes, sem predominância das categorias de pobres, ou ricos, pretos, brancos, 

abandonados, como em outros momentos históricos anteriores, que agora são tomados 

como cidadãos, “sujeitos de cidadania”. Entretanto, a categorização “sujeitos de 
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direitos” parece ganhar uma dimensão utópica com o aprofundamento do abismo social 

entre ricos e pobres, apesar de ser colocada pela autora como “utopia necessária”. 

Para subsidiar esse tipo de categorização, a autora afirma (2006, p. 87) que é 

necessário examinar o artigo 1º, do ECA, sobre a “Doutrina de Proteção Integral”, que 

parte do pressuposto de que a criança tenha a garantia de proteção e assistência num 

conjunto de cuidados  

 

[...] de forma que ela possa assumir plenamente suas responsabilidades na 
comunidade. O objetivo é que a criança atinja “um pleno e harmonioso 
desenvolvimento de sua personalidade, devendo crescer no seio da 
família, em ambiente de felicidade, amor e compreensão” (ONU, 1989 p. 
02). 

 

Em se tratando de ECA, de acordo com Rizzini e Pilotti (2009, p. 81-82), 

mesmo com sua aprovação no governo Fernando Collor de Melo, em 1990, foi 

encaminhado pelo então presidente da república um projeto de reforma administrativa 

que cria o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), substituindo através 

da Lei 8029, de  12 de Abril de 1990 a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FEBEM), com a missão de “coordenar, normatizar e formular políticas, já que a 

execução é feita pelos estados e municípios”. 

Os autores afirmam que o CBIA, em documento oficial, comprometeu-se em 

mudar o conteúdo da política, os métodos e a gestão da política para aplicar o Estatuto 

da Criança e do Adolescente. O que se teve na prática, com um projeto intitulado 

“Minha Gente”, da Legião da Boa Vontade (LBA) foi: o envolvimento da primeira 

dama Rosane Collor, em atos de corrupção; a ênfase nas creches, postos de saúde, 

escolas de ensino de 1º graus; o MEC desenvolvendo projetos de mega construções de 

centros educacionais de 1º grau em zonas carentes como forma atendimento integral à 

criança, projetos esses denominados Centros de Apoio Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC’s), causando grandes polêmicas, sendo posteriormente chamados de 

Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), no governo 

de Itamar Franco. 

O CONANDA, que foi criado em 1991, realizou a primeira reunião de trabalho 

dos conselheiros somente em 1993. Em 1994, realizou-se em “Brasília a Primeira 

Conferência Nacional dos Conselheiros de Direitos e Tutelares da Criança e do 
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Adolescente, com  representantes de todo o país, reforçando-se a estratégia de defesa da 

cidadania”. 

É importante destacar que o Programa Nacional de Atenção à Criança e ao 

Adolescente (PRONAICA) foi criado em 1993 para integrar e articular ações de apoio à 

criança e ao adolescente, sob a coordenação do Ministério da Educação.  

Rizzini e Pilotti assinalam que no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 

extinto o CBIA e os Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional, 

transferindo essas responsabilidades para o Ministério da Justiça, visando agora ao 

reforço na educação para esse tipo de ação social, implantando em 1995 o Conselho da 

Comunidade Solidária. 

De acordo com os autores, os problemas da repetência, da evasão escolar – ou 

seja, alunos que se matriculam, mas não conseguem concluir o ensino fundamental, por 

exemplo, que não conseguem permanecer na escola –, aliados à baixa qualidade das 

escolas, à má remuneração dos professores e à falta de condições da população para 

enviar e manter seus filhos na escola foram problemas que desembocaram em 

programas de governos municipais chamados bolsa/escola, mais tarde no programa 

Bolsa Família. 

Rizzini e Pilotti enfatizam que o quadro social de miséria, de barbárie, de 

trabalho precoce, de repetência convive no Brasil numa dualidade de conflitos, numa 

política de discursos distante da realidade, assumindo as mesmas propostas e práticas 

em diferentes épocas. No caso dos adolescentes pobres, independente da forma como 

são vistos, são tratados agora como cidadãos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A verdade é que o ECA, após 20 anos de sua criação, não conseguiu ser “o 

suporte de práticas sociais comprometidas com o avanço e a consolidação de direitos 

sociais na área da infância e adolescência”, apesar do seu aspecto inovador no que se 

refere ao suporte conceitual no contexto brasileiro conforme apregoa Nunes (2007). A 

violação de direitos de crianças e de adolescentes continua sendo uma prática, mesmo 

com o conceito definido no ECA como sujeitos de direitos. 

A autora afirma que um conjunto de dissociações está presente no 

funcionamento das instituições executoras nas esferas nacional/estadual/municipal de 

atendimento à criança e ao adolescente em situação de “risco social”, que levam a supor 

que a cultura política repressiva do antigo regime de atendimento desse segmento que se 
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visualizava no Código de Menores de 1927 ainda mantém os traços repressores no 

ECA, mesmo com as inovações trazidas por esta Lei.  

Nunes apresenta como inovação no ECA, por exemplo, a vinculação do 

adolescente na escola, quando inserido em programas de ressocialização pelo trabalho, 

em que o adolescente é considerado aprendiz de um ofício, assim como o era na Política 

de Bem-Estar Social nas décadas de 1960 e 1970, conforme descrevemos anteriormente. 

Apesar da modernização presente no ECA em responsabilizar ações de exploração do 

trabalho infanto-juvenil, a lógica continua a mesma, pois a condição de trabalho do 

adolescente é a mesma de um adulto no desenvolvimento das tarefas. A autora afirma 

que se trata apenas de uma máscara da exploração do trabalho infantil, conforme 

anuncia: 

Pelo ECA, aprendizagem é toda formação técnica e profissional oferecida 
a crianças e adolescentes até 14 anos que compatibilize o trabalho com o 
estudo. A condição de aprendiz implica no pagamento de uma bolsa que, 
em geral, é definida em meio salário mínimo. O Estatuto define, em seu 
título II, cap II, as chamadas medidas de proteção, destinadas às crianças 
em risco social. No art. 60, define: “É proibido qualquer trabalho a 
menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz” (p. 11, 
2007) [grifo nosso]  

 

Não poderíamos deixar de inserir, em nosso texto, as contribuições de autores 

fundamentados na perspectiva da ontologia marxiana no sentido de compreendermos 

esse complexo da sociedade contemporânea capitalista de forma desvelada, crítica e 

histórica, o que nos remete à compreensão de que é necessário sair da visão 

fragmentada que se tem do mundo, ou dito de outra forma, do senso comum. 

Nesse sentido, a existência da categoria dos adolescentes infratores é explicada 

por muitos autores deslocando-a da sua causa real e, consequentemente, de sua 

fundamentação onto-histórica (MARTINS, 2009). O que se pode afirmar dentro da 

fundamentação onto-marxiana, que explica a existência do fenômeno, considerando a 

realidade concreta dentro de uma totalidade, numa síntese de múltiplas determinações, é 

que essa categoria é entendida como fruto da organização e da lógica desumanizante do 

próprio sistema do capital. Estes adolescentes da classe trabalhadora, historicamente, 

são expropriados das condições mínimas de sobrevivência, e que, no contexto da crise 

estrutural do capital (MÉSZÁROS, 2000), essa condição se manifesta de forma mais 

intensa, alargando-se, produzindo um modelo de sociedade mais desumana, que ordena 

as regras para, em favor da expansão do capital, negar aos indivíduos as garantias de 
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possibilidade e os mesmos participarem das condições mínimas para sua humanidade. A 

realidade dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social, nesse modelo de 

sociedade, leva, irremediavalmente, à interrupção de seus sonhos, ao distanciamento 

daquilo que lhes identificam para sua auto-realização. 

Nesse contexto de transferências de responsabilidades para manter a qualquer 

custo esse sistema em crise na sua estrutura (MÉSZÁROS, 2000), transferem-se 

responsabilidades para diversos setores sociais. Se tomarmos, por exemplo, o problema 

da violência e da pobreza extrema, aloca-se para a educação a tarefa de obter resultados 

positivos de superação desse quadro. Nessa mesma direção, o discurso oficial, segundo 

Martins (2009), apregoa como questão a ser priorizada pelas políticas públicas. 

Martins (2009) ressalta que os movimentos organizados, aos quais nos referimos 

anteriormente na luta pela implementação do ECA nos anos de 1990, surgiram e se 

articularam com o desafio de alterar o seu artigo 4º  na Constituição Federal de 198822, 

que trata da questão do adolescente no aspecto legal, porém na obediência a todos os 

preceitos da sociabilidade capitalista. 

A tendência, no discurso contemporâneo, ao enfrentamento da violência e de 

outros problemas sociais concentram-se no mesmo discurso firmado no período do 

nascimento do ECA no sentido de fortalecer “alianças e parcerias entre sociedade civil, 

poder judiciário, conselhos tutelares, conselhos municipais e tantas outras organizações 

articuladas, acreditando ser possível a efetivação do que prega o ECA”, como nos 

lembra Martins (2009, p. 5). 

Além do artigo 4º do ECA, que se refere aos direitos à vida e à liberdade, a 

autora discorre sobre o artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais e da punição na 

forma da lei, caso haja negligência no cumprimento. Esse artigo, na avaliação de 

Martins, torna-se mais distante da realidade brasileira, visto que se refere a um país, 

cuja distribuição de renda é a mais injusta do mundo, com apenas 18 bilionários23, com 

fortunas acima de 1 bilhão de dólares, com a grande maioria da população sem condição 

                                                           

22 Conforme explicitado na Constituição Federal de 1988, capítulo I, artigo 5º: “Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade à vida, a liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”[...], o título I, do ECA  
no seu artigo 4º o direciona prioritariamente à criança e adolescente como forma de assegurar  direitos 
perante a lei. 
23 Dados divulgados na revista Democracia & Política no dia 11 de março de  2010. Disponível em 
.http://democraciapolitica.blogspot.com/2010/03/brasil-tem-18-bilionarios-na-lista-dos.html. 
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de, sequer, sustentar sua família com alimentação saudável, ou o mínimo para saciar a 

fome por mais de duas vezes ao dia, conforme destaca Martins (2009). Confrontando a 

realidade do “Projeto Crescer com Arte Pio XII” com o Artigo 5º do ECA, percebemos 

um hiato entre o direito do adolescente em ter respeitados os seus direitos fundamentais, 

propostos no artigo 5º do Eca com a vida concreta dos adolescentes atendidos pelo 

Projeto, como, por exemplo, a fome a que estes estão submetidos, associada às 

condições de moradia desumana e sem as mínimas condições de higiene, sem espaço de 

lazer, que, nas palavras de Martins (2009, p. 5), dentre tantas outras faltas, levam-nos a 

acreditar que tais ausências estão sob a vontade de Deus. 

Martins assegura que a mais assustadora de todas as negligências é a “punição à 

vida”, referente à negação do pão. Para a autora, 

[...] tal negação configura-se na maior e na mais absurda das violências, 
tornando necessário mais que debates, mais que campanhas de 
solidariedade, mais que alianças e parcerias, mais que projetos de 
exaltação da cidadania. [...] o cerne do problema está ligado à nova ordem 
mundial e à completa plenitude do poder do capital. (2009, p. 5) 

 

A autora constata discursos vazios equivocados e antagônicos referentes aos 

direitos humanos da criança e do adolescente quanto ao conteúdo e ao significado 

expressos em forma de lei, quando se percebe esses sujeitos descontextualizados das 

questões socioeconômicas, sob o comando do capital que, nas suas contradições, não 

favorece a realização plena da humanidade pelo trabalho no sentido ontológico, única 

possibilidade histórica que o indivíduo tem para se tornar partícipe do gênero humano 

(TONET, 2005), dando sentido à própria vida. 

Martins afirma que, qualquer tentativa de compreensão da causa dos 

adolescentes sem considerar o trabalho baseado nessa proposta de superação da lógica 

do capital, apregoada pelos pressupostos marxistas, esbarrar-se-á num discurso vazio. 

Dentro dessa lógica estreita do capital, a concepção do trabalho abstrato e alienado 

consolida-se nas relações estabelecidas nesse modelo de sociabilidade. Tais relações são 

mediadas pelos interesses de acumulação de riquezas, o que torna o homem uma 

“coisa” a serviço da reprodução do capital. De acordo com a autora, 

 

[...] em Marx, sua importância (do trabalho) vai além, pois é por meio 
dele que o homem apropria-se de si mesmo, porque descobre a si, 
descobrindo o mundo e se mostrando para o mundo. (2009, p. 9) 
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Para a ideologia dominante, o discurso apregoado foi o de que os novos 

contornos trazidos com a revolução tecnológica possibilitaram o favorecimento do 

“reino da liberdade”, que aceleraram as transações comerciais, fazendo circular, de 

maneira veloz, o mercado financeiro, gerando uma nova ordem na economia no final do 

século XX, baseada no capital especulativo, ou seja, aquele que busca as melhores taxas 

de juros em cada país. Contudo, a tão proclamada revolução tecnológica não libertou o 

homem, ao contrário, no processo de automação em que o homem, substituído pelas 

máquinas, tornou-se refém dessa estrutura, gerou uma realidade de milhões de 

desempregados e a extinção de postos de trabalho em todo o mundo, exigindo uma 

formação da classe trabalhadora adequada ao modo de produção capitalista (MARTINS, 

2009). 

Dessa forma, à luz da leitura da ontologia marxiana, a análise desse fenômeno, 

parte constituinte da realidade objetiva, que determina a consciência, não pode estar 

desvinculado do exame da totalidade. Compreendemos que os novos contornos do 

mundo capitalista, as novas regras produzidas desde o final do século XX, ao contrário 

do que se tem difundido, vem desfavorecendo, sobremaneira, a consolidação do projeto 

de uma sociedade verdadeiramente emancipada de livres produtores associados, 

conforme postulado por Marx, em “O Capital”. 

Nesse sentido, segundo Martins (2009) a “universalidade da lei” contradiz-se  

com os casos concretos e, no caso específico, com adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, que são produtos ou subprodutos do capital, amparados pela Lei 

8069 (ECA), que os destaca como sujeitos de direitos e cidadãos. Nessa ordem social 

capitalista, as leis são elaboradas e postas no campo da subjetividade, distantes da 

realidade concreta. Essa afirmação está fundamentada na implementação das políticas 

públicas para a criança e o adolescente, que os defendem também através das medidas 

sócio-educativas, mediante a oferta até mesmo de construções de novos centros 

educacionais como forma de acalmar os ânimos, tensões e fúrias dos adolescentes, 

aprofundando, ainda mais, o antagonismo próprio da forma de ser capitalista. 

  Sob esta lógica, a problemática juvenil, na contemporaneidade, funda-se na 

concretude de uma liberdade que não está posta para toda a humanidade, mas somente 

para a classe dos proprietários, sufocando a outra, a classe trabalhadora. 

Nesse contexto, o ECA, assim como outros documentos oficiais, defendem que, 

através das leis e do direito, conseguir-se-á promover a reinserção do adolescente ao 
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meio social, à família e à escola. O que se tem no chão concreto da realidade é o 

fortalecimento do envolvimento do adolescente com o tráfico, com as drogas, perdendo 

cada vez mais os laços familiares, reincidindo no mundo do crime (quando infrator), e 

neste caso, voltando à convivência dentro dos centros educacionais24. 

Buscamos elucidar mais um aspecto da contradição do ECA, ao tratar do direito 

do adolescente mediante ato infracional. Impressionou-nos uma conversa informal que 

tivemos com alguns adolescentes do “Projeto Crescer com Arte Pio XII”. Estes 

afirmaram que têm informações obtidas através de outros adolescentes que cumpriram 

medidas socioeducativas em centros educacionais – de que os centros oferecem algumas 

condições de sobrevivência, o que para alguns adolescentes seria a casa que queriam 

para si, pois oferecem alimentação, atividades de esporte, de arte-educação. A 

existência dessas condições é demonstrada nas conversas que tivemos com 

profissionais, dentre eles, psicólogos e/ou assistentes sociais que atuam diretamente no 

acompanhamento aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Podemos 

depreender das palavras proferidas por esses profissionais, nas entrelinhas, que as 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social somente podem ter acesso 

ao que é de direito quando cometem um ato infracional diante da lei, sendo 

encaminhados a um dos chamados centros educacionais. Trata-se de mais uma 

contradição do sistema do capital, que, como se não bastasse, conforme Martins, 

apresenta, através do ECA, desafios inalcançáveis, por se tratar de teorias humanistas-

idealistas que se chocam com uma realidade de milhões de analfabetos e 

desempregados que são privados de elementos básicos para a existência humana. São 

teorias que defendem uma perspectiva de humanizar o capital, num discurso 

                                                           

24 Em visita ao Centro Educacional Dom Aloísio (CECAL), ao Centro Educacional São Miguel, que são 
centros sócio-educativos somente para adolescentes do sexo masculino, com idade a partir dos 13 anos de 
idade até os 21 anos.  Foram-nos dadas  informações de que os centros funcionam como um espaço para 
que o adolescente infrator possa refletir sobre sua atitude no meio social. Ali são oferecidas atividades 
religiosas, artísticas e esportivas. Pudemos constatar a existência de uma capela no CECAL que, segundo 
o coordenador do local, seria o espaço que ajudaria a desenvolver a espiritualidade daqueles adolescentes. 
Em uma das visitas ao Centro Educacional são Miguel, em Fortaleza, a um adolescente engajado no 
Projeto “Crescer com Arte Pio XII”, que foi apreendido devido a um assalto a mão armada, o 
Coordenador do Centro Educacional São Miguel não nos deu oportunidade de conhecer o centro. 
Ficamos limitados a uma pequena sala para conversar com o adolescente em questão na presença da 
assistente social. No Estado do Ceará, existem 11 centros de internação e semiliberdade para adolescentes 
e jovens em conflito com a lei e se colocam (os centros) como espaços de reinserção social e familiar 
após o cumprimento da medida sócio-educativa, disponíveis para atender às necessidades dos mesmos. 
Dentre os já mencionados,  existem o Centro Educacional São Francisco, Centro Educacional Aldaci 
Barbosa Mota, Centro Educacional Patativa do Assaré, Dom Bosco, fora os abrigos, os albergues, os 
centros de recepção. Esses espaços funcionam dentro da linha de ação de Proteção Social Especial do 
Estado do Ceará. 
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fetichizante do ECA baseado em análises subjetivas ou pseudo-científicas, assim 

colocados:  

Partindo de uma análise que tem como base o real, não negamos que o 
ECA, a lei 8.069, representa um avanço no campo legislativo, do direito e 
da cidadania – aliás, este tem sido apontado pela Organização Das Nações 
Unidas – ONU, como exemplo de lei para proteção à vida. todavia e, 
sobretudo, porque a presente análise toma como apoio o materialismo 
histórico marxista, passamos a compreender que a tão promulgada 
cidadania encontra-se atrelada aos interesses da sociedade burguesa, o 
que a torna, de princípio, contraditória. (2009, p. 173-174) 

 

Como podemos perceber, a trajetória histórica das políticas destinadas ao atendimento a 

crianças e adolescentes desde a época do Brasil Colônia enfatizaram a redução da 

pobreza e a inclusão social de crianças e adolescentes em programas sociais elaborados 

por governos de diferentes épocas em planos assistencialistas, utilizando-se da educação 

para a formação limitada dessa camada popular em situação miserável, sempre com o 

“cuidado” de não tocar nas questões mais profundas das causas provocadoras dessa 

realidade. Nesse contexto, atualmente, inserem-se também os programas sociais 

nacionais e municipais, conforme detalharemos a seguir. 

 

3.2. Políticas e Programas Educacionais de Combate à Vulnerabilidade Social no 

Brasil, no Estado do Ceará e no município de Fortaleza 

 

No ano de 2009, a Secretaria de Desenvolvimento Humano (SDH) de Fortaleza 

realizou uma conferência municipal, a primeira, sobre as medidas sócio-educativas 

como uma forma de implantar políticas públicas para crianças e adolescentes com 

planos e metas para este segmento. A discussão seria a garantia de execução das 

“medidas em meio aberto” para adolescentes em conflito com a lei, consolidadas como 

compromisso de todos os envolvidos nesse trabalho. 

  Carmem Silveira de Oliveira25 conferindo uma palestra na ocasião da I 

Conferência Municipal das Medidas Sócio-educativas em Fortaleza, sobre o Sistema 

                                                           

25
 Carmem Silveira de Oliveira é Subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente  

(SPDCA), da Presidência da República. Na exposição dos dados mais importantes da referida 
conferência, utilizaremos a designação de OLIVEIRA para identificar a fala da palestrante. 
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Nacional Socioeducativo (SINASE) destacou que essa política é suprapartidária e deve 

ser pensada como plano decenal, de forma que não se desconstitua em outros governos. 

A conferencista ressaltou que estados e municípios devem ter seus planos e metas, de 

forma que se constitua um programa meio aberto para tais medidas, que hoje, conforme 

a mesma, sofrem várias distorções, que só poderão ser transformadas por aqueles que 

trabalham com essas medidas, dentro de um sistema sócio-educativo. Uma das 

distorções postas, segundo a conferencista, é a criação de centros educativos. 

A conferencista supracitada assinalou que a cidade de Fortaleza ganhou destaque 

nacional por contar com quadros, equipes e projetos próprios de Medidas Sócio-

educativas e por desenvolver uma linha de financiamento, que tem limites, cofinanciada 

pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Apresentou ainda o dado de que 

todas as capitais e todos os municípios com mais de 50 mil habitantes estão sendo 

financiados pelo SUAS.  

Na ocasião, a conferencista destacou que a política de direitos da criança e do 

adolescente não é de assistência social, mas é, necessariamente, uma política 

intersetorial de diferentes órgãos públicos, bem como de diferentes atores sociais, e que 

a Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI) tem isso como ponto forte, que é 

fazer a articulação com vários órgãos, com a sociedade civil com vistas à “inclusão 

escolar, inclusão na rede de saúde pública e inclusão cultural”. Enfatizou ainda que essa 

prática é importante porque os envolvidos nesse tipo de política “não devem estar 

dentro do equipamento como uma equipe de serviço, senão não haverá possibilidade de 

‘abrir a cidade’, numa afinação com a semiliberdade e meio fechado”. 

Considerando os termos da conferência, dentre os Estados brasileiros, o Ceará é 

o que mais realiza internações de adolescentes em relação à média nacional. Segundo 

Oliveira, a defesa dessa política da medida em meio aberto diminui as “chances” de 

internação para recuperar o adolescente já que esse encaminhamento é considerado por 

muitos como um hospital e como estratégia de  “sacudir o adolescente” em relação à sua 

condição. 

A sugestão colocada no evento é o trabalho com o eixo do direito à defesa e à 

profissionalização do adolescente em conflito com a lei, porque há dados da situação de 

adolescentes que, segundo a conferencista, não ganham destaque na contabilidade 

nacional do número de vítimas: são 22 assassinatos diários de adolescentes hoje, dados 

que levam à crença de que esses adolescentes são invisíveis e que são “matáveis”. 
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Acrescenta ainda que os dados demonstram que a evasão escolar aumenta a violência, 

assim como também a distorção série-idade.  Para a conferencista, a escola se tornou 

um ambiente violento e o que se tem como sugestões, nesse sentido, são: a “justiça 

restaurativa”, que é a possibilidade de colocar em conversa o agressor e o agredido 

como forma de avaliar a atitude cometida; a possibilidade de pensar novas tecnologias; 

as fazendinhas terapêuticas; a redução de danos. 

Oliveira afirmou ainda que o craque não é mais uma droga de periferia, mas de 

outras classes, daí a atenção para seu devido valor, o que poderá futuramente ser uma 

realidade de adolescentes sequelados, com déficit de atenção e locomoção, com 

prováveis aumentos de exclusão, inclusive, escolar. 

Somado a essa exposição da I Conferência Municipal das Medidas 

Socioeducativas, é válido expor os dados relativos à política de assistência social no 

Estado do Ceará e no município de Fortaleza, destinada aos adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. 

Nesse terreno, algumas alternativas vêm sendo adotadas como, por exemplo: o 

financiamento do CEDECA26, com um montante de R$ 180 mil reais; o convênio com a 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), na promoção de capacitação continuada em 

Medidas Sócio-Educativas (MSE), com matrizes programadas; o ensino à distância com 

a parceria com a Universidade de Brasília (UNB), mediante ofertas de conferências on 

line. 

De acordo com o Coordenador Especial de Criança e Adolescente27, Thiago 

Holanda28, as MSE são uma forma articulada de atendimento a adolescentes que 

                                                           

26
 O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA)  tem a missão de defender os direitos 

desse público no caso de omissão do poder público ou ação de violação desses direitos, preconizado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança. É um Centro que existe em Fortaleza, Ceará, desde 1994, nascido a partir de 
mobilização de entidades da sociedade civil, de agências de cooperação, dos profissionais e dos 
movimentos sociais e se incorpora ao Sistema de Garantias de Direitos. Fonte: 
http://www.cedecaceara.org.br/cedeca-ceara. Acesso feito em 23 de Abril de 2010. 

27 A Coordenadoria de Criança e Adolescente faz parte hoje da Secretaria de Direitos Humanos de 
Fortaleza, implantada no ano de 2009. 

28 Expressão verbal do Coordenador Thiago Holanda colocada na  I Conferência das Medidas 
Socioeducativas em Fortaleza, Ceará, ao se reportar às experiências nesse tipo de procedimento no 
referido município.  
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cometeram atos infracionais, junto ao Juizado, que, de acordo com o coordenador, não 

dava conta dos atendimentos. Após a parceria, a Funci vem realizando os atendimentos 

via agências de cidadania. Em 2005, foram criadas as MSE em Meio Aberto. Em 2006, 

foi instituída a municipalização da Liberdade Assistida, com a criação de três núcleos, 

hoje financiada com recursos da Petrobrás e do Fundo Municipal, em parceria com o 

juizado e a Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza. 

Thiago Holanda enfatizou em sua palestra que o financiamento dessa política, 

que tem recursos garantidos, deve ser fortalecido junto ao Estado para um atendimento 

melhor e eficaz.  

Conforme os dados apresentados na conferência, o maior número de 

adolescentes nessa situação para atendimento encontra-se nas Secretarias Executivas 

Regionais I, III e V, compreendendo bairros como Pirambu, Bom Jardim, dentre outros, 

em Fortaleza. 

Chamou-nos a atenção o fato de a ação pedagógica ser enfatizada pelos que ali 

se colocaram, atentando que seria essa ação a forma de o adolescente se compreender 

como sujeito de direitos e deveres, refletindo sobre a prática do ato infracional, bem 

como sobre seu papel na comunidade. São questões que nos deixaram curiosas para 

compreender a fundamentação dessa política em âmbito nacional, o que nos remeteu, 

imediatamente, ao exame do documento do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-

educativo (SINASE)29, como veremos a seguir. 

O Secretário Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi30, na apresentação 

do documento do SINASE, defende que é necessário um exame cuidadoso para a 

abordagem da questão do enfrentamento de situações de violência envolvendo 

adolescentes enquanto autores de ato infracional ou enquanto vítimas de violação de 

direitos no cumprimento de medidas socioeducativas. 

                                                           

29
 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) é um sistema integrado, que se  

apresenta como uma articulação das três esferas de governo – federal, estadual e municipal – para o 
desenvolvimento dos programas de atendimento  a adolescentes em medida socio-educativa, 
“considerando a intersetorialidade e a co-responsabilidade da família, comunidade e Estado” (2006, p. 14) 

30
 Secretário Especial de Direitos Humanos na Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), da 

Presidência da República, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2006. 
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O documento assinala também que “a necessidade de intensa articulação dos 

distintos níveis de governo e da corresponsabilidade da família, da sociedade e do 

Estado demanda a construção de um amplo pacto social em torno dessa coisa pública” – 

daí a construção desse Sistema que ocorreu, conforme o documento, num processo 

democrático e estratégico junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), envolvendo diversas áreas do governo, representantes de 

entidades e especialistas na área, num amplo pacto social. 

O SINASE foi construído nos 16 anos que antecederam a publicação do ECA e, 

conforme o documento, vem se opor à Doutrina de Proteção Integral, que na sua 

elaboração, contrapunha-se ao Código de Menores, revelando uma mudança de 

paradigmas e referenciais, que provocou reflexos no trato da questão infracional de 

crianças e adolescentes. No documento (2006, p. 15) afirma-se que, mesmo assim, a 

mudança não chegou aos destinatários, apesar de ser, legalmente, “uma opção pela 

inclusão social do adolescente em conflito com a lei e não mais um mero objeto de 

intervenção, como era no passado” (idem). 

Dessa forma, é afirmado no documento que se faz necessário ampliar o 

compromisso e a responsabilidade do Estado e da Sociedade Civil  por soluções 

eficientes, materializar políticas públicas e sociais que incluam o adolescente em 

conflito com a lei (2006, p. 17). 

Ao fazer um recorte social dos adolescentes no contexto brasileiro, é assinalado 

que 25 milhões de adolescentes na faixa de 12 a 18 anos estão inseridos numa realidade 

de profunda desigualdade social. Consequência da concentração de renda no país, sem 

igualdade de acesso aos direitos fundamentais, onde a taxa de analfabetismo entre os 

negros é de 12,9%, nas áreas urbanas, contra 5,7% entre os brancos (IPEA, 2005). O 

efeito dessa disparidade é verificável, conforme o documento, verificável quando se tem 

o dado dos adolescentes entre 12 e 17 anos da etnia negra: 3,23% possuem mais 

possibilidades de não serem alfabetizados do que os brancos. E, ainda, à medida que os 

adolescentes aumentam a idade, diminui a escolarização.   

O documento do SINASE afirma que a mortalidade juvenil é outro aspecto que 

deve ser considerado, pois a proporção de mortes por homicídios na população jovem é 

superior à da população não jovem. Waiselfisz é citado para explicar esse contexto de 

mortalidade juvenil, em que “a morte por causas externas, que seriam as causas 

violentas”, categoriza esse tipo de mortandade como os acidentes de trânsito, 
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homicídios e suicídios. Esses dados indicam também “os modos de sociabilidade, as 

circunstâncias políticas e econômicas, e, sobretudo, os mecanismos de negação de 

cidadania” (2006, p. 18). 

Segundo o documento, a realidade dos adolescentes em conflito com a lei não é 

diferente dos dados apresentados, pois os mesmos também têm sido “submetidos a 

situações de vulnerabilidade, o que demanda o desenvolvimento de política de 

atendimento integrada com as diferentes políticas e sistemas dentro de uma rede 

integrada de atendimento, e, sobretudo, dar efetividade ao Sistema de Garantia de 

Direitos”. Afirma-se ainda que, dentro da realidade de atendimento socioeducativo à 

criança e ao adolescente, é longa a “tradição assistencialista”. É enfatizado que, de 

acordo com o ECA, numa pesquisa realizada em 2002, os espaços físicos das unidades 

desse tipo de atendimento devem assegurar os requisitos de saúde e dignidade humana. 

Porém, o que se tem na realidade é a superlotação desses espaços e, de acordo com as 

direções dos mesmos, não são adequados às necessidades da proposta pedagógica 

estabelecida pelo ECA. Sem espaço para esporte e convivência, com péssimas 

condições de higiene, outras unidades mesmo dispondo de espaço para atividades 

coletivas, não eram utilizadas, além de outras que funcionavam em antigas prisões 

(idem). 

Conforme o documento (2006, p. 22-23), o SINASE foi construído como uma 

política de inclusão do adolescente em conflito com a lei e tem interfaces com diversos 

sistemas e políticas e exige atuação diferenciada que coadune responsabilidade e 

satisfação de direitos. Esse sistema está inserido no Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD). Este contém a política de atenção à criança e ao adolescente como um sistema 

para ordenar melhor as questões relativas à temática, reduzindo a complexidade inerente 

ao atendimento aos direitos desse público. O SINASE deve conter informações que 

favoreçam a organização de políticas, de planos e de programas que assegurem a 

garantia de direitos da criança e do adolescente como forma de reduzir a vulnerabilidade 

e a exclusão dos mesmos. 

Podemos perceber que o documento enfatiza valores estabelecidos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos como a liberdade, a solidariedade, a justiça 

social, entre outros, como forma de superar a prática de ver o adolescente pelo ato que o 

mesmo praticou, estigmatizando-o. 
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Perguntamo-nos, por exemplo,  o que significaria então para o adolescente que 

está sob medida socioeducativa a noção de “liberdade”, visto que é afirmado pelo 

documento que é necessário tornar o termo conhecido e vivenciado pelos adolescentes 

durante o atendimento sócio-educativo. 

Outro aspecto que deve ser observado no documento, dentro dos princípios e dos 

marcos legais do SINASE, são as atribuições em relação à cobrança pelo cumprimento 

das responsabilidades do Estado quanto à efetivação dos direitos dos adolescentes, 

principalmente quando cumprem medidas sócio-educativas. Nessa perspectiva, estas 

devem ser uma atribuição da sociedade e do poder público, que devem vigiar para que 

as famílias se organizem e se responsabilizem pelo cuidado e pelo acompanhamento de 

seus adolescentes. Notamos aí uma transferência de responsabilidade do Estado para 

outros, dentro do discurso de que se as coisas não derem certo é porque a sociedade e a 

família não se responsabilizaram pela cobrança ao Estado. O documento ressalta ainda 

que, para o pleno desenvolvimento da pessoa nessa fase de vida, é necessário que se dê 

todas as condições sociais adequadas para isso; que o processo sócio-educativo não 

pode dar-se em situação de isolamento do convívio social. Sendo assim, as MSE de 

privação de liberdade somente poderão ser estabelecidas quando forem imprescindíveis 

e, num menor tempo possível, dentro dos limites da lei. Nesse sentido, advoga-se que as 

MSE são singulares e devem ser aplicadas ao adolescente de acordo com o contexto 

social em que está inserido. 

O documento entende ainda que todos os órgãos de gestão e de execução desse 

tipo de política devem ser monitorados e coordenados pelo SINASE através do Sistema 

de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA). Como o modelo de gestão do 

SINASE é orientado, legalmente, pelos princípios do ECA, os parâmetros que norteiam 

a condução pedagógica desse Sistema veem o adolescente como sujeito de direitos, 

devendo as entidades e/ou programas que executam o atendimento a adolescentes 

possibilitar a internação provisória, e as MSE devem propiciar o acesso dos 

adolescentes aos direitos. A instituição deverá incluí-los em outros diferentes programas 

e serviços sociais e públicos (2006, p. 46) como maneira de contribuir para a sua 

formação, tornando-o “um cidadão  autônomo e solidário”, de forma que não reincida 

em atos infracionais. 

Os programas e/ou entidades que queiram executar a internação provisória e as 

medidas socioeducativas devem assumir um projeto pedagógico que esteja em 
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consonância com os princípios do SINASE, de natureza educativa, promovendo ações 

que formem para a cidadania. O documento deixa claro que a operacionalização das 

medidas socioeducativas “se inscreve na perspectiva ético-pedagógica” (2006, p. 47). 

Dessa forma, as ações socioeducativas devem propiciar a formação do adolescente 

como sujeito social, possibilitando o exercício da responsabilidade, da liderança e da 

auto-confiança. Os adolescentes, nessa concepção, devem ultrapassar a esfera 

“espontânea” de apreensão da realidade e passar a uma visão crítica da mesma. 

A concepção do ato de educar parte do princípio da “exemplaridade”, afirmando 

categoricamente que “Educar – particularmente no caso de adolescente em situação de 

vulnerabilidade social – consiste em ensinar aquilo que se é” (2006, p. 47). 

Referindo-se ao atendimento dos adolescentes nessa circunstância, o documento 

do SINASE assinala que o atendimento deve ser particularizado com base no Plano 

Individual de Atendimento (PIA), assegurando que é preciso levar em conta as 

potencialidades de cada um deles, exigindo-lhes o que for possível, respeitando e 

compreendendo o processo de crescimento pessoal e social de cada um.  

O sucesso pedagógico, conforme está nas diretrizes pedagógicas nesse tipo de 

atendimento, vai depender da disciplina estabelecida através de acordos definidos entre 

todos no ambiente socioeducativo. Nas palavras do próprio texto documental, assinala-

se que, “para tanto, é necessário garantir uma dinâmica institucional que possibilite a 

contínua socialização das informações e a construção de saberes entre os educadores e a 

equipe técnica dos programas de atendimento” (iDEM, p. 48). 

Quanto aos fundamentos teórico-metodológicos do projeto pedagógico dos 

programas de atendimento sócio-educativo (2006, p. 49) que queiram fazer parte dessa 

rede como parceiros, estes devem estar em consonância com os princípios do SINASE, 

compondo questões como orientação sexual, diversidade cultural, igualdade étnico-

racial e de gênero, de forma que esses temas sejam discutidos e  conceituados com base 

em uma metodologia que promovam a “inclusão desses temas, interligando-os às ações 

de promoções de saúde, educação, cultura, profissionalização e cidadania, na execução 

das medidas socioeducativas, possibilitando práticas mais tolerantes e inclusivas”. 

(idem, p. 49). O que se quer possibilitar com essa metodologia, segundo o documento, 

são o fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos adolescentes no ambiente familiar e 

comunitário, pois, conforme apregoam, quando o adolescente é privado do ambiente 
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social, os estudos remontam que há mais problemas do que benefícios ao 

desenvolvimento desses indivíduos. 

Em relação aos espaços de atendimento, o documento deixa claro que deve ter a 

melhor estrutura física, que deverá ser baseada em um projeto pedagógico, com 

profissionais capacitados para uma possível humanização nos atendimentos dessa 

natureza. 

Observamos a preeminência de uma certa urgência em se elaborar planos e 

metas municipais sobre as medidas sócio-educativas em meio aberto, como resposta ao 

quadro alarmante de criminalidade e violência que se encontra a juventude em conflito 

com a lei31, incluindo-se essa temática na agenda nacional do governo federal através da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos32, que, desde então, constituiu-se em uma 

política de amplitude nacional que respinga na organização das Secretarias de Ação 

Social dos governos municipais. Tal realidade se apresenta na cidade de Fortaleza, 

através da Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI), que se encontra dentro 

da Coordenadoria de Criança e Adolescente na Secretaria de Direitos Humanos nesta 

cidade, conforme examinaremos a seguir. 

 

3.2. O “Projeto Crescer com Arte Pio XII” e a política de atendimento ao 

adolescente no Ceará 

 

Como afirmamos anteriormente, faremos uma demonstração de alguns aspectos 

legais e históricos do “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, colhidos do estudo de 

documentos da esfera municipal, através da nossa observação cotidiana no Projeto, de 

entrevistas com o adolescente e a família, das conversas individuais e coletivas, dos 

encontros de formação com educadores sociais, arte-educadores, funcionários, 

                                                           

31 Outro debate que se desdobra no campo da política do atendimento trata da questão da maioridade 
penal. Essa questão, segundo  Felipe Tonelli (2009), tem sido debatida como prioridade, urgência e 
necessidade nas esferas do governo em âmbito federal, estadual e municipal, que compreendemos ser da 
mesma forma colocada nessa questão das Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto.  

32 Conforme o Secretário Paulo Vannuchi, já citado por nós, a plataforma inspiradora do SINASE está 
nos acordos internacionais que o governo brasileiro tem oficialmente, sendo esse sistema  uma forma de 
criar condições para que o adolescente passe a ser uma “prioridade social” (2006 p. 14) no Brasil. 



103 
 

adolescentes e grupo gestor do mesmo, bem como dos encontros de formação 

promovidos pela FUNCI. 

Podemos  afirmar – a partir do que presenciamos33 no cotidiano do “Projeto 

Crescer com Arte Pio XII” no qual estamos inseridas, bem como as “trocas de 

experiências” realizadas nos encontros de formação dos quais participamos dentro desse 

espaço, aliado à análise documental que vimos realizando – que a FUNCI está em 

consonância com os princípios da Educação, Inclusão e Cidadania, princípios 

elaborados e monitorados pela UNESCO e pelo Banco Mundial, juntamente a outros 

organismos e órgãos internacionais, como política contemporânea do Estado, que tem 

nos projetos sócio-educativos o lócus de aplicação de programas de alívio à pobreza e à 

miséria extrema. 

São documentos que promovem ações no campo educacional, através de 

programas sociais de inclusão, os quais vimos analisando por tratarem, por exemplo, da 

temática da vulnerabilidade social de adolescentes e jovens, bem como da apresentação 

de estratégias educacionais como forma de superação da violência e da pobreza, por 

meio da inclusão social e da cidadania. Consideramos relevante trazer os documentos 

elaborados e publicados pela Unesco e pelo Banco Mundial porque são esses 

documentos que subsidiam os projetos político pedagógicos das escolas públicas, bem 

como servem de fundamentação teórica e prática na elaboração e na execução de 

projetos sociais para o público em questão, como é o caso do “Projeto Crescer com Arte 

Pio XII”. 

Como afirmamos anteriormente, a Escola Ambiental Dra. Francisca de Assis 

Canito da Frota efetiva-se com atividades do Projeto já referido. Segundo seu 

                                                           

33 Desde 2005, vimos acompanhando de forma sistemática as atividades do “Projeto Crescer com Arte 
Pio XII”, que se realiza dentro da Escola Ambiental Francisca de Assis Canito da Frota, escola que 
estamos lotadas como vice-diretora na gestão. Voltamos a afirmar que as atividades realizadas nesta 
escola são oficinas de arte-educação e educação ambiental. Através da nossa participação nas oficinas 
sócio-pedagógicas com adolescentes que fazem parte do Conselho Jovem e da monitoria das oficinas são 
desenvolvidas temáticas transversais, bem como nas entrevistas com os adolescentes e suas famílias no 
momento de sua inscrição no projeto, nas visitas domiciliares dos adolescentes atendidos pelo mesmo, em 
rodas de conversa, e em outros espaços de formação desenvolvidos por nós com adolescentes, educadores 
sociais e arte-educadores, remeteram-nos à buscar a compreensão do que estaria provocando o 
atendimento a adolescentes do perfil de vulnerabilidade nos projetos dessa natureza, a quem estaríamos 
atendendo politicamente, e para que desenvolver tais atividades se a angústia de todos os envolvidos 
estava sempre presente em suas falas, suas atitudes frente aos resultados obtidos, principalmente quando 
se deparavam com o real.  
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histórico34, foi criada através do Decreto Nº 9.324, de 10 de fevereiro de 1994, 

publicado no Diário Oficial do município Nº 10.031, de 21 de fevereiro de 1994. 

Recebeu esta denominação, Escola Ambiental, em vista de o terreno ser localizado nas 

vizinhanças do Parque Adahil Barreto, às margens do Rio Cocó, favorecendo a 

integração do Parque Vivo, e, ainda, pela doação do espaço ter sido feita pelo Sr. 

Antônio Tibúrcio da Frota Neto, recebendo o nome de sua filha, já falecida, como 

homenagem. 

Com a liberação de recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), foram adquiridos materiais para proporcionar cursos de computação 

e datilografia aos alunos da rede municipal nos primeiros anos de fundação do Projeto. 

Este não oferece o Ensino Fundamental e, sim, desenvolve outras atividades alternativas 

consideradas complementares ao ensino de 1ª a 8ª séries, que são as atividades em 

oficinas de arte-educação. 

Em virtude da subutilização do prédio, foi firmado entre a Secretaria de 

Educação e Desenvolvimento Social (SEDAS) e a Fundação da Criança e da Família 

Cidadã (FUNCI) o convênio para implantação, em 1997, do “Projeto Crescer com Arte 

Pio XII”, dirigido aos “adolescentes em situação de risco de Fortaleza”.  

Atualmente, o convênio entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH) ainda existe no que diz respeito à liberação do 

espaço e parte dos recursos humanos. Os demais encargos são de responsabilidade da 

SDH, que tem em uma das suas Coordenadorias a de Criança e Adolescente, a qual 

abrange várias gerências, tais como: “Viver Arte”, “Viver Cidadania” e “Socioeconomia 

Solidária”. O Projeto faz parte da gerência do “Viver Arte”, assim como os projetos 

“Crescer com Arte Parque Rio Branco”, “Crescer com Arte Petrobrás”, “Crescer com 

Arte Jangurussu”, “Crescer com Arte Centro”, “Crescer com Arte Vila União”, 

“Crescer com Arte Santa Filomena” e “Crescer com Arte Bela Vista”. 

Conforme o histórico do Projeto, desde quando era denominado “Semear Pio 

XII”, o mesmo tem como objetivo 

                                                           

34 Histórico da Escola Ambiental Dra. Francisca de Assis Canito da Frota – Projeto Semear 
Adolescente, Fortaleza – Ceará, 2002 (Folder).  Projeto intitulado “Minha Escola Tem Nome e Tem 
História”, 1998.  
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Exercer uma ação preventiva junto às famílias e aos adolescentes atendidos, 
estimulando o desenvolvimento das potencialidades sociais, desportivas, 
educacionais e culturais, numa perspectiva crítica de conscientização 
ecológica e do resgate da cidadania, através das oficinas de Arte-Educação e 
Sócio-pedagógicas. (Folder com o Histórico do Projeto “Semear Adolescente 
Pio XII”, 2002).  

 

O referido Projeto é justificado, conforme seu histórico, pelo acolhimento dado 

aos adolescentes e, a partir desse acolhimento, o mesmo se coloca na tentativa de 

reintegrá-los à família e à escola. 

Nossa atuação como educadora e parte da gestão do Projeto como vice-diretora 

da Escola Ambiental Francisca Frota possibilita-nos a observação cotidiana desde o 

momento de inserção do adolescente através de entrevista individual também com seu 

responsável, até as visitas domiciliares e em outros métodos de acompanhamento, 

quando já estão participando das atividades do Projeto como, por exemplo, encontros de 

formação e acompanhamento individual etc. 

Nesse sentido, podemos afirmar que, atualmente, o “Projeto Crescer Pio XII” 

vem atendendo adolescentes de 14 a 17 anos de idade, advindos de famílias de baixa 

renda e/ou situação econômica de extrema miséria muitos participantes do mundo do 

crime, envolvidos com drogas, alguns com vínculo familiar fragilizado e outros sem 

vínculo algum. Registram-se ainda algumas tentativas de inserção no projeto de jovens 

advindos dos sinais de trânsito. A maioria dos adolescentes busca o projeto para 

segundo os depoimentos coletados por nós mediante entrevista aberta para inscrição no 

mesmo, no período de 2005 até o momento aprender uma profissão, sair da ociosidade e 

se livrar das “más companhias”. Conforme algumas lideranças locais, o envolvimento 

com as atividades do Projeto seria uma maneira de retirá-los do sinal por um período do 

dia, o que ainda é um desafio constante, pois eles não conseguem cumprir as normas 

estabelecidas em uma parceria construída com eles mesmos: a “Parceria do Bom 

Viver”.  

Com efeito, como mencionamos acima, a dificuldade primordial enfrentada 

pelos gestores diz respeito à inserção e à manutenção dos adolescentes na escola 

regular, pois fora dela, os adolescentes serão desligados do mesmo. Se alguns 

empreendem grandes esforços para cumprir tal norma, isso se apresenta como uma 

impossibilidade para muitos desses jovens, que simplesmente não conseguem 
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permanecer em sala de aula, muito menos estudar. Os gestores lançam mão de variadas 

estratégias e exortações para minimizar o problema, porém, alguns casos de 

adolescentes mais problemáticos são entregues ao Conselho Tutelar para que o mesmo 

tome as “devidas providências”. 

Segundo depoimentos de alguns membros da gestão do Projeto adquiridos 

durante nosso envolvimento nas atividades do mesmo desde 2005, “são esses os 

adolescentes problemáticos, que devem ser inseridos no mesmo. O Projeto não deve 

abandoná-los, pois, se o adolescente não puder contar com o Projeto, o que será desse 

adolescente? Afinal, o mesmo está aí para reorganizar vidas” (Informação verbal do 

Coordenador do “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, 2006, em debate em uma das 

reuniões internas com o grupo gestor). 

Com base no documento “Histórico da Escola Ambiental Dra. Francisca de 

Assis Canito da Frota – Projeto Semear Adolescente”, Fortaleza- Ceará, 2002, nas 

nossas observações como gestora e nos depoimentos dos outros membros da gestão, dos 

educadores sociais, arte-educadores e adolescentes envolvidos no Projeto, podemos 

constatar que o mesmo parece existir para atender jovens de periferia, tirando da rua, 

preferencialmente, aqueles considerados mais problemáticos. Porém, em se tratando de 

retê-los na escola, o Projeto parece registrar consideráveis fracassos nessa função 

singular.  

De acordo com a professora Isabel Cristina Linhares da Silva, que faz o 

acompanhamento pedagógico dos adolescentes inseridos no Projeto, desde 2005, 

considerava-se como problemática dos adolescentes nas escolas em que frequentavam o 

altíssimo índice de evasão desses adolescentes; a baixa assiduidade à escola; o 

analfabetismo funcional; a superlotação nas salas de aula; a falta de compromisso e de 

responsabilidade dos responsáveis pelos adolescentes, causando uma considerável perca 

de autonomia das famílias pelos mesmos; as relações interpessoais fragilizadas; o 

desrespeito na sala de aula, a indisciplina, a falta de limites e o desrespeito às regras 

estabelecidas. 

O documento intitulado “Função Social do Educador35”, que define a função do 

Educador Social como ser agente de transformação, afirma que cabe ao educador 

                                                           

35
 Função do Educador Social - Aprendendo a Ser e a Conviver, p. 25(sem referências). 
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organizar os desejos e as necessidades da população com o qual trabalha. Ele se 

constitui uma referência para a comunidade, participando da estruturação do movimento 

popular a partir do seu trabalho com os jovens, ampliando-se para as famílias e a 

comunidade em geral. Os arte-educadores e educadores sociais, que facilitam as 

oficinas descritas acima, vivem preocupados e angustiados em meio à falta de materiais 

para desenvolver as atividades de arte-educação com os adolescentes, sem contar que 

esses adolescentes, dentro do Projeto, têm boas atitudes, mas, quando saem, voltam a ter 

comportamentos violentos, que chegam a comprometer sua liberdade, adentrando no 

mundo perverso da marginalidade, envolvendo-se em vários tipos de infração. 

É importante destacar, ademais, que, nas nossas observações do dia-a-dia no 

Projeto revelam que, não obstante o projeto não assuma a função de ensinar os 

conteúdos próprios das séries pré-definidas, é cobrado aos arte-educadores, hoje 

chamados de instrutores de arte, assim como aos educadores sociais, responsáveis pelo 

desenvolvimento do Projeto, que  realizem funções junto aos adolescentes – funções 

essas que, a rigor, caberiam ao professor propriamente dito, ainda que aqueles 

profissionais não sejam designados ou definidos como professores ou deles seja 

exigido, para contratação, que comprovem ter a formação docente adequada, em nível 

de licenciatura, ou mesmo, em curso pedagógico de nível médio.    

O “Projeto Crescer com Arte Pio XII”, que não tem a função de ensinar ou 

transmitir os conteúdos próprios das séries pré-definidas, não deixa claro se sua função 

é instrumentalizar os adolescentes atendidos para o almejado mercado de trabalho. 

Todavia, tem-se claro que se deve desenvolver atividades ambientais e de Arte-

Educação. Hoje, as  atividades desenvolvidas no “Crescer com Arte Pio XII” referem-se 

às áreas da Cultura Hip Hop, do Teatro, do Artesanato com Jornais, com Revistas e com 

Garrafa Pet e da Educação Ambiental. Estas se desenvolvem nas condições precárias, 

pois faltam materiais de qualidade para isso – condições essas que não poderiam ser 

diferentes, devido à própria função que tais atividades exercem no contexto de crise do 

capital.  

Hoje esse projeto é coordenado pela Fundação da Criança e da Família Cidadã 

(FUNCI) e está sob uma das Coordenadorias ligadas à Secretaria de Direitos Humanos 

da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A FUNCI foi criada como uma entidade da 

Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, vinculada à antiga Secretaria do 
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Trabalho e Ação Social do Município (STAS), hoje denominada Secretaria Municipal 

da Ação Social (SEMAS). 

Deter-nos-emos, nesse momento, para efeito de nossa exposição, ao 

detalhamento do histórico, da estrutura e da organicidade da Funci, na perspectiva de 

nos levar à compreensão da relação existente entre o “Projeto Crescer com Arte Pio 

XII” com as diretrizes e concepções da Fundação em questão. Apropriar-nos das 

diretrizes da Funci leva-nos a encontrar as próprias determinações específicas que 

influenciam e balizam os objetivos, as concepções, os princípios e os paradigmas do 

Projeto. Essa exposição se justifica porque falta ao Projeto em tela um texto mais 

específico que trate de apresentar tais elementos que constituem o nosso objeto de 

investigação. 

Desse modo, de acordo com o decreto-lei nº 7488, de 30 de dezembro de 1993, a 

Funci foi instituída no governo municipal de Antônio Elbano Cambraia, com a 

finalidade de  

[...] planejar e executar, em favor da criança e do adolescente, as 
múltiplas funções reservadas ao município envolvendo a implementação 
de ações próprias e a mobilização, a indução, a assistência e a 
organização de iniciativas de outros organismos voltadas para a promoção 
do bem-estar da criança e do adolescente, no âmbito de Fortaleza. 

 

Após sete anos de criação da Funci, no governo municipal de Juraci Magalhães, 

seu estatuto foi alterado pelo decreto nº 10720, de 15 de março de 2000, mediante 

outras providências, implicando novas formas de articulação dos órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. A nova forma de 

articulação citada deu-se a partir dos pressupostos da “descentralização e 

intersetorialidade”. A Fundação da Criança e da Família Cidadã (2000) passou a ter a 

finalidade básica, com o novo estatuto, de  

 

[...] exercer uma ação mobilizadora, educativa e preventiva junto às 
famílias, priorizando o atendimento às crianças e adolescentes, em 
situação de risco pessoal e social, no intuito de resgatar a auto-estima e 
fortalecer o exercício da cidadania, em parceria com as organizações 
governamentais, não-governamentais e as entidades públicas e privadas, 
com ou sem fins lucrativos. 

 

De acordo com o estatuto citado, compete à Funci, no artigo 2º, inciso I 

“conscientizar e mobilizar os órgãos e as entidades públicas, com ou sem fins 



109 
 

lucrativos, para a promoção do apoio preventivo, educacional, social e psicológico à 

família, à criança e ao adolescente da cidadania”. 

No inciso II , encontramos que lhe compete também a tarefa de planejar, 

coordenar e executar projetos e ações de promoção do bem-estar, de inclusão social, 

bem como de prevenção e assistência à criança, ao adolescente e à família em situação 

de exclusão ou de risco pessoal e social. 

Os demais incisos referentes às competências da fundação são relativos à 

administração de unidades de atendimento especial, aos serviços gratuitos de orientação 

jurídica, psicológica e social à criança, ao adolescente e à família, identificados e 

monitorados após serem determinados como parte integrante de uma realidade em 

situação de risco pessoal e social. Essa determinação é feita em articulação com as 

Secretarias Executivas Regionais (SER) e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Social, com o intuito de proporcionar a melhoria das condições de vida da população da 

cidade de Fortaleza-Ceará. 

De acordo com o documento em questão, a constituição da sua receita se dá, 

entre outros, pelas transferências orçamentárias específicas e pela autorização de 

créditos adicionais, bem como dotações, auxílios e subvenções, de rendas eventuais, ou 

de convênios, contratos e fundos, ou, ainda, até de doações, com ou sem encargos, 

inclusive para a constituição de fundos especiais e para o custeio das atividades 

referentes às suas finalidades. 

Faz parte dos órgãos de atuação programática a equipe de educação política e 

cidadania e a equipe de programas sociais. Em conformidade com esses termos 

organizativos encontra-se o “Projeto Crescer com Arte Pio XII”. À equipe de Educação 

Política e Cidadania compete “coordenar, acompanhar e executar as ações dos 

programas e projetos da educação política destinados à sociedade do município de 

Fortaleza”, bem como “orientar, apoiar, acompanhar e avaliar o trabalho executado 

através das equipes de Atendimento e Formação do Cidadão, Diagnose Técnica e 

Mobilização Social visando à melhoria do desempenho”. Outra atribuição da equipe é 

de “promover a mobilização social direcionada à criança, ao adolescente e à família, 

fortalecendo o exercício da cidadania”. Tal atribuição baliza toda a ação e as 

experiências do “Projeto Crescer com Arte Pio XII”. As iniciativas de entidades 

comunitárias que promovam esse exercício serão apoiadas e estimuladas por essa 

equipe. 
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As ações dos programas e projetos sociais (DOM, 2000, p. 5) destinados a esse 

público em situação de exclusão social ou risco pessoal e social são coordenadas, 

acompanhadas e executadas pela “Equipe de Programas Sociais”. Essa equipe também 

articula os órgãos e as entidades que integram o sistema administrativo do município 

como forma de potencializar os resultados das ações dirigidas ao referente público. 

Do título que se refere às atribuições constam competências atribuídas ao 

Presidente, ao Secretário do Titular, ao Coordenador da Procuradoria Jurídica, entre 

outros. É importante ressaltar que todos os cargos e as atribuições estão expostos de 

forma detalhada no referido documento. 

Dentre algumas atribuições destacamos a pretensão pela valorização da 

condensação de informações via relatórios sistemáticos das unidades integradas da 

Funci, das atividades e resultados das equipes. Essas atividades, de acordo com o 

documento (2000, p. 8), devem ser planejadas de forma participativa, definindo as 

metas, o cronograma, as responsabilidades, o sistema de acompanhamento e os 

indicadores de resultados pelos chefes de equipes junto às mesmas. Dessa maneira, 

subside o planejamento estratégico, tático e operacional da instituição. 

Outro ponto a ressaltar é a existência de Assistentes Técnicos nas áreas de 

pedagogia e de formação e atendimento do cidadão, de diagnose e mobilização social, 

de atendimento especial à família. Esses profissionais têm suas atribuições compostas 

por  

 

Coordenar, planejar e orientar o desenvolvimento do programa de 
atendimento pedagógico, orientar a proposta de trabalho, bem como 
promover e monitorar a qualidade de trabalho sócio-pedagógico realizado 
junto à crianças e adolescentes; estimular, orientar e acompanhar os 
profissionais no desenvolvimento das atividades sócio-pedagógicas, assim 
como a contínua capacitação das equipes que atuam nos projetos, dentre 
outras. (2000, p. 09) 

 

De acordo com o documento, no atual governo municipal de Luiziane Lins, 

houve uma movimentação no sentido de reorganizar as linhas de ação da FUNCI, 

baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois é nesse documento que se 

encontram claras “as condições das crianças e adolescentes como seres humanos em 

desenvolvimento e como pessoas de direitos e deveres”. 
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As linhas de ação estão classificadas como “Arte-educação”, “Sócio-Economia 

Solidária” e “Qualidade de Vida” e tem como linha político-pedagógica36 a família: 

arte-educação, cidadania e qualidade de vida com foco em gênero e socioeconomia 

solidária. Há uma outra linha de ação que vem sendo trabalhada na FUNCI, que é a 

“Prevenção e Redução de Danos”, que tem como objetivo “propiciar um suporte através 

de um atendimento interdisciplinar e em rede a crianças e adolescentes e suas 

respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social relacionada ao uso de drogas” 

(Documento sem referência, mas divulgado no ano de 2009). 

A Arte-educação37 vem como uma linguagem assumida na FUNCI, que tem essa 

linha como um de seus pilares no atendimento a crianças e adolescentes, como 

metodologia que permite a inclusão desse público à “sócio-cultura a que pertencem”.  

A FUNCI, que faz parte da rede de proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes e suas famílias, tem a ARTE como objeto de destaque na sua metodologia 

como algo que possibilita aos adolescentes expressarem-se livremente, além de se 

empoderarem e se fortalecerem como sujeitos de sua “autonomia” e “cidadania”, na 

construção de um processo de educação social e popular. 

O princípio educativo apregoado nessa linha de ação é o da autonomia, 

valorizando o adolescente em suas experiências prévias, que é conduzido por outras 

pessoas apenas por algum tempo determinado até atingir um ponto de se auto dirigir. A 

autonomia descrita no documento vem definida como “a capacidade do sujeito em fazer 

escolhas com noção de responsabilidade dos próprios atos”. A partir da “opção” por 

determinadas atitudes, em ações concretas, “o indivíduo deverá assumir a escolha feita 

por si mesmo”. Portanto, é preciso que as possibilidades e oportunidades de escolha 

sejam múltiplas e favoráveis ao pleno desenvolvimento do arte-educando, a fim de que 

                                                           

36 Tal termo encontra-se registrado no documento do Núcleo de Participação- (NUPA), núcleo da FUNCI, 
desde 2005. É um núcleo que realiza encontros de formação e debates com adolescentes representantes 
dos projetos da FUNCI, utilizando-se da linguagem da arte-educação, como forma de dar voz aos 
mesmos, fundamentando-se dentro da linha político-pedagógica, conforme texto divulgado aos projetos 
da  mesma Fundação, do discurso do Protagonismo Juvenil, Família, Arte-educação, Cidadania e Gênero 
(este foi mais um documento sem referência, o que compreendemos a partir do que está registrado pela 
equipe do NUPA é que os escritos foram elaborados a partir de uma das experiências realizadas em 
encontro de formação com adolescentes de um Abrigo Feminino da FUNCI). 

37 Texto organizado a partir de uma oficina com adolescentes da Casa das Meninas pelo Núcleo de 
Participação (NUPA), que faz parte de um dos núcleos de formação da FUNCI. 2005. 



112 
 

as suas escolhas tenham maiores probabilidades de resultarem em uma autonomia 

construtiva. 

O documento, a partir de uma visão macro, apregoa que seja implantada, através 

do trabalho da arte com crianças e adolescentes, a construção de uma política leve e 

dinâmica, universal e bem planejada, a partir dos saberes desse público.  

Outro ponto relevante do documento é a proposta de se construir, através dessa 

linha de ação, “uma rede de proteção do direito à arte” como uma “necessidade concreta 

dentro da atual conjuntura, encarar a arte como possibilidade profissional”. Essa 

possibilidade, de acordo com o documento, vem sendo reforçada pelas entidades 

governamentais ou não-governamentais como forma de proporcionar geração de renda 

para as comunidades atendidas, pois assinalam que o “mercado da arte” vem se 

tornando cada vez maior e das mais variadas formas de entretenimento. Sendo assim, a 

FUNCI reforça essa linda como mais uma alternativa de construção da autonomia de 

crianças e adolescentes. 

Em outro documento elaborado pelo NUPA (2005), o mesmo afirma que a Arte-

educação, além de possibilitar o potencial criativo do adolescente, possibilita as 

competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas e, enquanto mobilizadora da 

“Qualidade de Vida” “funciona desenvolvendo espaços de expressão de forma subjetiva 

favorecendo um novo olhar, consequentemente um novo sentido e uma mudança de 

atitude para consigo, com o outro e com o meio”. 

Mais um ponto que nos chamou a atenção foi a utilização do referencial 

lucaksiano/ontológico como fundamento dessa linha de ação Arte-Educação, pois se 

justifica como uma forma de o indivíduo transcender da fragmentação produzida pelo 

fetichismo mercantil, elevando esse indivíduo do cotidiano, inicialmente, para fazê-lo 

retornar a esse cotidiano num círculo contínuo de enriquecimento espiritual da 

humanidade. Vejamos a própria citação no texto: 

A arte, portanto, educa o homem fazendo-o transcender à fragmentação 
produzida pelo fetichismo da sociedade mercantil. Nascida para refletir 
sobre a vida cotidiana dos homens, a arte produz uma ‘elevação’ que a 
separa inicialmente do cotidiano para, no final, fazer a operação de 
retorno. Esse processo circular produz um contínuo enriquecimento 
espiritual da humanidade. (LUCÁKS, 1974, apud Funci/NUPA, 2005, p. 
06)  
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Ao lado desse fundamento, a FUNCI apresenta como justificativas dessa linha a 

arte como expressão livre do público e o fortalecimento da autonomia do indivíduo, 

considerados como cidadãos e sujeito de direitos cuja base é o ECA. De acordo com o 

próprio ECA, esses direitos referem-se  

[...] à vida e à saúde, à educação, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à 
convivência familiar e comunitária. São reconhecidos os direitos a 
brincar, a praticar esportes, a divertir-se, à informação, à cultura, ao lazer, 
a buscar refúgio, auxílio e orientação, da mesma forma que o direito a 
expressar suas opiniões e participar da vida política, na forma da lei. 
(2005, p. 03) 

 

O documento da FUNCI enfatiza que quer formar indivíduos para a vida, mas 

traz questionamentos sobre como preparar jovens para viver esse mundo de direitos, 

citados anteriormente, no mundo contemporâneo, no qual as incertezas nos campos 

econômico, profissional e social afetam diretamente o cotidiano de meninas e meninos. 

Dessa forma, ter-se-ia ainda a difícil tarefa de assegurar os meios para que crianças e 

adolescentes, que vivem um cotidiano marcado pelas privações que têm acesso 

preponderantemente à cultura e às produções artístico-culturais divulgadas nos meios de 

comunicação de massa – tenham acesso aos bens culturais previsto no ECA. 

De acordo com o documento, a FUNCI não acredita num método “pré-

fabricado”, pois este “condicionaria os modos de fazer dos educadores e os modos de 

aprender dos educandos. Um método aberto seria abandonar os educadores e os 

educandos ao acaso”. 

Nesse sentido, a FUNCI apregoa em seus escritos que se faz necessária a 

existência de “uma proposta que atenda às características das realidades locais e, 

sobretudo dos educandos, considerando a realidade global”.  

O documento considera as contribuições dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) sobre o conceito de Arte, bem como as de “Bourdieu sobre as contribuições da 

Arte no processo educativo, que assinala a necessidade de perceber a relação das 

estruturas internas das obras e a gênese que legitima tais estruturas”. Sobre essas 

contribuições, afirma ainda que 

É indispensável conhecer e compreender não apenas seus pressupostos, 
mas principalmente os propósitos da situação educativa onde ela será 
aplicada. Os objetivos e os conteúdos dos programas de arte devem estar 
na dependência das características dos educandos e do tipo de 
necessidade deles. A transposição automática de abordagens pedagógicas 
de um contexto educacional para o outro, como, por exemplo, do ensino 
formal para o não formal, sem levar em conta as peculiaridades de cada 
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um, corre o risco de se transformar em algo inócuo ou desprovido de 
sentido. Esse aspecto é particularmente importante para os projetos 
político-pedagógicos da FUNCI que emprega arte aspirando fortalecer a 
auto-estima  do seu público-alvo, com vistas a encorajá-lo a buscar seus 
próprios meios de superar as barreiras que o excluem. Tais reflexões 
objetivam o aperfeiçoamento e o enriquecimento das experiências 
artísticas e estéticas dos educandos, construindo os alicerces com os quais 
possam ir edificando progressivamente uma identidade orientada para a 
participação crítica e responsável na sociedade, com direitos e deveres ao 
longo da vida. (2005, p. 04) 
 

Em suma, nessa linha de ação da Arte-educação, o adolescente é envolvido num 

processo de educação social através da arte, que considera suas experiências prévias, 

seu acervo de vivências, suas histórias diversas que servem de mote para as histórias do 

teatro, para as letras do rap, para o traçado do grafite ou para os passos de uma dança. 

Ao lado disso, a FUNCI propõe-se respeitar o direito da criança e do adolescente no 

acesso “à arte em sua história, seus estilos e autores, na apropriação de novos espaços e 

novos saberes, instigando a orientação do processo da busca do novo, que está para 

além dos guetos onde tantas vezes habitam” (2005, p. 05). 

Outra linha de ação desenhada pela fundação é da “Qualidade de Vida”, 

coordenada pelo Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional (NUSA), que tem como 

objetivo (2005, p. 01) “formular, planejar e executar ações que contribuam para a 

qualidade de vida das famílias atendidas pela Fundação por meio de ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional”. Assinala que a garantia do direito à alimentação constitui um 

dos direitos essenciais para a qualidade de vida, visto que a alimentação é promotora de 

saúde, como fator preponderante para a promoção da qualidade de vida. 

O documento do NUPA aponta que se deve ter em vista quando se pensa em 

qualidade de vida o bem-estar do indivíduo, que não pode ser desvinculado do bem-

estar coletivo, levando-se em conta o meio-ambiente, que é colocado como local (corpo, 

casa, cidade). Dessa forma, “considerar a qualidade de vida como um dos aspectos 

norteadores da linha de ação nas políticas públicas para a infância e a juventude 

significa garantir a esse público os direitos estabelecidos no ECA” (2005, p. 04). A 

FUNCI acredita na potência dos pequenos atos como ressignificação de valores e 

atitudes para a descoberta e o desenvolvimento de potencialidades e competências, 

dentre outros. 

Uma das ações desse núcleo é o encontro das cozinheiras como um espaço de 

valorização de troca de saberes em todos os espaços de convivência, em que se oferece 

a esse grupo de profissionais, capacitação e reciclagem a partir da lógica das 
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transversalidades, baseada na metodologia da discussão de temas diversos. Esse grupo 

de profissionais é reconhecido pela FUNCI como “potenciais educadoras, tendo em 

vista as práticas cotidianas do seu fazer culinário e também a sua convivência direta 

com as crianças e adolescentes nos projetos, alimentando assim para além dos corpos 

físicos” (2005, p. 06). 

Outro espaço de acompanhamento aos profissionais dessa Fundação, 

especificamente os arte-educadores e educadores sociais, é o “Cuidando do Cuidador”. 

O documento assinala que o profissional que está no atendimento direto à criança e ao 

adolescente é aquele que cuida e precisa ser cuidado. Dessa forma, o “Cuidando do 

Cuidador” torna-se um espaço em que os profissionais compartilham e redescobrem os 

sentidos para o trabalho que realizam, através de encontros vivenciais,  

 

[...] podendo assumir um caráter mais lúdico ou reflexivo; contemplar 
junto a questões subjetivas aspectos técnicos, abordando-se temas 
relacionados ao trabalho; ocorrer com frequência mensal, bimestral ou 
ainda mais pontual. Entre as metodologias utilizadas, destacamos 
dinâmicas, jogos, técnicas de relaxamento, rodas de conversa, passeios e 
trilhas. Os profissionais que participam da Vivência do Cuidador 
frequentemente relatam avanços na comunicação entre os membros da 
equipe e na sua integração; motivação para a busca de conhecimentos e 
desenvolvimento de habilidades voltadas ao aprimoramento profissional; 
conscientização de sentimentos e emoções despertados por situações 
vividas no trabalho e sua relação com a própria vida, com os próprios 
valores, auxiliando nas intervenções profissionais. (FUNCI, 2005, p. 07) 

 

A linha de ação “Socioeconomia Solidária” (FUNCI, 2005, p. 02) traz em seu 

texto uma leitura de sociedade delineada pelo preconceito e pela exclusão, afirmando 

que estar fora da sociedade “é uma questão de sexo, cor, estética e poder aquisitivo”, e 

que é a partir desse modelo de sociedade que se produz a vulnerabilidade social. 

Afirma-se ainda que, nesse paradigma da “Socioeconomia Solidária”, pode-se 

ressignificar as relações com o trabalho, rever valores e “construir novas formas de 

transformar a realidade de exclusão”.  

Essa linha, conforme assinalado em documento, agrupa mulheres que 

desenvolvem habilidades artesãs, como um grupo de produtoras apoiadas pelo Núcleo 

de Economia Solidária (NESOL). Este possui dois espaços de comercialização 

solidária: a “Loja Solidarte”, que funciona no “Casarão” e o “Quiosque Solidário”, no 

Mercado Central, espaço em que são expostos os artigos produzidos pelo grupo de 

produtoras, que, de acordo com o documento, “são espaços gerenciados em sistema de 
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gestão compartilhada entre as produtoras e o NESOL, visando posterior organização 

autogestionária do grupo” (2005, p. 01)38. 

É uma linha de ação que deixa claro que entende a exclusão ou o agravamento 

do quadro social como resultado de uma economia capitalista hegemonicamente 

masculina, que oprime e exclui as mulheres, bem como a ausência de políticas públicas, 

que ainda não efetivaram a distribuição de renda e não democratizaram o uso dos bens 

produzidos socialmente, o que acentua o agravamento das desigualdades sociais. 

A linha assinala que diversos segmentos sociais veem na “Socioeconomia 

Solidária” uma nova “ecosofia”, ou seja, trata-se de “uma nova forma de agir e pensar 

em níveis subjetivo, social e ambiental, capaz de promover desenvolvimento local e 

sustentável e participação popular nas tomadas de decisão das sociedades” (2005, p. 2). 

Nesse sentido, valoriza-se também o “exercício de autonomia coletiva”, que 

compreende que, a partir desse exercício, haverá o surgimento do sentimento de 

potência e proximidade entre as pessoas, resultando em colaboração e solidariedade, o 

que favorece o acesso de todos aos seus direitos de cidadania, através da cooperação e 

da participação ativa. O documento (2005, p. 3) revela a crença no ato de assegurar a 

cidadania de forma coletiva, garante-se que “as novas gerações terão acesso aos bens 

materiais e culturais produzidos em nosso tempo”, essa é a premissa para a promoção 

do desenvolvimento sustentável. 

No entendimento da “Socioeconomia Solidária”, a autogestão e o 

desenvolvimento sustentável vão garantindo que as pessoas não submetam seus valores, 

práticas, desejos e aspirações à estruturas de trabalho que não as fazem felizes, 

atribuindo um novo sentido à sua vivência no mundo do trabalho como sujeito ético-

político, sem canalizar as potencialidades somente para a geração de renda, mas 

tambémpara o fortalecimento da percepção de si mesmos como “modificado res de 

realidades”, estimulando a participação nos processos sociais do cotidiano, lutando por 

direitos. (2005, p. 03) 

Não há outros documentos oficiais na instância municipal que possam nos 

auxiliar na análise documental dessa Fundação, que, no momento, passa por mudança, 

visto que se intitula atualmente como Coordenadoria da Criança e Adolescente, ligada à 

                                                           

38
 Citação posta em uma nota de rodapé do texto da linha de ação “Socioeconomia Solidária”.  
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Secretaria de Direitos Humanos do Município, criada no ano de 2009. Os projetos 

passam a fazer parte de uma Coordenadoria e não mais de uma Fundação e, quando 

procuramos informações documentais sobre a instituição FUNCI, a resposta que 

obtivemos foi que ainda se está reorganizando as linhas de ação da mesma de forma 

sistematizada, para transformá-la num documento oficial. 

É válido destacar que todos os projetos pertencentes à SDH participam dessas 

experiências demonstradas nas linhas de ação da Funci, através da “Arte-Educação”, da 

“Qualidade de Vida” e da “Socioeconomia Solidária”. 

Os documentos analisados até aqui nos levam à constatação de que esses 

documentos autorrevelam-se, deixando claro o que são esses órgãos e organismos e 

quais são seus reais interesses. Preliminarmente, verificamos que estão com a 

incumbência de monitorar cada vez mais a educação, com um grau bem maior de 

envolvimento manipulatório das consciências, deslegitimando ainda mais a função da 

escola, do papel dos professores, enfim, visando colocar nas mãos da educação e dos 

projetos socioeducativos o papel de transformação social das populações das periferias 

em situação de vulnerabilidade social, especialmente os jovens. E isso vem se dando 

primordialmente na tarefa dos projetos como o “Crescer com Arte Pio XII” em inserir e 

manter o adolescente nessa situação na escola, retirando-o da rua. 

             Sem querer aqui desmerecer todo o trabalho empreendido pelos profissionais 

atuantes da FUNCI, que tentam a todo custo colocar em prática as determinações dessa 

Fundação, falta-lhes, muitas vezes, a análise do fundamento crítico sobre os porquês 

para determinadas execuções de planos e metas pré-estabelecidos sem referências, a 

serem desempenhados nos projetos “Crescer com Arte”. Acompanhamos a angústia de 

arte-educadores em não poder, com o seu trabalho, mudar a realidade dos adolescentes 

de forma significativa, pois, apesar de alguns poucos resultados “positivos” na vida de 

alguns adolescentes, o que tivemos na maioria dos casos foi o afastamento destes do 

Projeto, a volta ao uso de drogas, bem como ao tráfico, pois conforme eles mesmos em 

conversa informal, é essa a realidade que tem na porta de casa. E não há como fugir 

disso, somente com uma mudança de moradia, de condições de vida.  

              Especificamente no caso dos adolescentes atendidos no “Crescer com Arte Pio 

XII”, muitos voltaram a essa prática do uso de drogas, voltam para a rua, alguns para os 

sinais de trânsito, por não conseguirem se manter na escola, pois dizem que não 

conseguem ficar em sala de aula, concentrar-se, muito menos estudar, por não 
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conseguirem mudar de local de moradia, nem sair da miséria instalada, o que nos 

entristece e angústia.  

              Por fim, asseguramos que se trata de uma metodologia que não produz 

resultados significativos na vida concreta dos adolescentes envolvidos. Trata-se de 

conceitos elaborados nos marcos do capitalismo, com um idealismo que não atende à 

periferia do capital, não atinge o chão concreto da realidade desumana vivida por esses 

jovens, até porque as condições reais de atendimento são bem diferentes daquela que 

está elaborada em planos estabelecidos pela UNESCO, pelo Banco Mundial e por 

outros organismos que têm a função de reproduzir o capital a todo custo.  

            São planos e diretrizes elaborados com a suposta ideologia de que é possível 

melhorar a vida desse público-alvo com as estratégias empreendidas. Porém, de acordo 

com a perspectiva da ontologia marxiana, sabemos que é impossível aplicar-se na 

realidade, porque não há nenhuma intenção dos representantes do capital em possibilitar 

a compreensão dos fenômenos existentes na sua totalidade, em como se dá o 

movimento do real, da nossa vida, do nosso ser, muito menos em explicar como se dão 

as exigências do sistema do capital para a humanidade.  

              Consideramos importante ressaltar que, sem essa compreensão, sem acesso ao 

que nos possibilita a participação do que nos eleva à condição de seres humanos, não há 

como superar a realidade de violência, de vulnerabilidade social, fenômenos associados 

à pobreza extrema, muito menos sem a compreensão do que está traçado para a 

educação do século XXI na forma de esvaziamento dos conteúdos, descaracterização do 

ambiente escolar, negação do ato de transmissão dos conhecimentos social e 

historicamente elaborados, em nome do fortalecimento do capital social. Nesse quadro, 

instala-se a nossa análise de que não haverá possibilidade de superação desse estado de 

desumanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As reflexões tecidas em nossa investigação acerca da política de atendimento ao 

adolescente em situação de vulnerabilidade social, rigorosamente apoiadas nos 

fundamentos da ontologia marxista,  leva-nos a concluir que, historicamente, a política 

de assistência sócio-educativa ao adolescente no Brasil vem articulada ao processo de 

reprodução do capital, que, no atual contexto de crise estrutural, conforme explicitado 

por Mészáros (2000), cumpre diretrizes político-legais determinadas por organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e a Unesco.  

No contexto dessa política arbitrada pelos organismos internacionais, mormente 

o BM e a Unesco, deparamo-nos com documentos prioritariamente voltados para 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, a exemplo dos documentos 

por nós analisados: a) “Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América 

Latina: desafios para políticas públicas”; b)“Mais Educação, menos violência: caminhos 

inovadores do programa de abertura das escolas públicas no fim de semana” (este 

contendo os princípios e os objetivos do “Programa Abrindo Espaços”); c) 

“Construindo Saberes. Referências conceituais e metodologia do Programa Abrindo 

Espaços: educação e cultura para a paz”. Esses documentos interpelam-se num conjunto 

de determinações a serem seguidas, no âmbito estritamente sócio-educativo, distantes 

das reais condições que justificam a barbárie do capital, expressas nas ditas políticas 

através do elegido vocábulo eufêmico, vulnerabilidade social. 

Somada a análises dos citados documentos, a nossa participação cotidiana em 

um desses projetos –“ Projeto Crescer com Arte Pio XII” – destinados aos adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social ou em conflito com a lei  possibilitou-nos 

constatar que os princípios que regem as formas de operacionalização desse 

atendimento estão intimamente articulados com a política determinada e imposta pelos 

organismos internacionais supracitados. 

Ademais, a espécie de aprendizagem planejada e executada para e com os 

adolescentes do “Projeto Crescer com Arte Pio XII” está voltada, prioritariamente, para 

ocupações práticas ao lado do desenvolvimento de atividades lúdicas no campo da 

chamada arte-educação e do esporte, afinadas com o conjunto de recomendações e 

imposições, como afirmamos anteriormente, produzidas pela Unesco e pelo Banco 
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Mundial, ao lado de rol de empresas parceiras. Tais ações sócio-educativas vinculam-se 

aos pressupostos e ações do denominado Programa de Educação para Todos.  

 Referidas atividades mostram-se afinadas com um processo de esvaziamento da 

formação das consciências, apartadas de uma formação que prime pela efetiva 

apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, o que 

reafirma as reflexões de Moraes (2003) acerca do que ela denomina de recuo da teoria. 

 Nesse contexto, podemos asseverar que o capital se utiliza de estratégias 

distintas, mas que tem por objetivo comum assegurar a hegemonia do capital. No que 

diz respeito ao discurso para resolver os problemas ocasionados pela situação de 

vulnerabilidade social, sobretudo nos países periféricos, o receituário prescreve a 

conclamada cultura de paz, que objetiva superar a vulnerabilidade e a violência entre os 

jovens em situação de pobreza, buscando torná-los pacíficos frente à sua realidade de 

miséria e destruição. 

O tratamento conferido ao tema cultura da paz é, no mínimo, equivocado e 

idealista, já que os documentos afirmam que a cultura da paz deve começar na mente 

humana, pois é lá que começa a guerra.       

Compreendemos que tal formulação constitui-se um forte apelo ideológico, que 

tira do foco os reais problemas da guerra enfrentada pela sobrevivência e de uma meta 

desvinculada do chão concreto da realidade. Na contramão dessa perspectiva, 

aprendemos com Marx (2007) que tudo o que existe na realidade humano-social é fruto 

da práxis humana, mediada pelo mundo dos homens. Dito de outro modo, não é a ideia, 

nem a matéria isoladamente que vai produzir a realidade humana. Esta se produz 

socialmente pelo coletivo do fazer humano em determinadas circunstâncias histórico-

sociais. 

A propósito da cultura de paz, este postulado fictício nasce num campo minado 

de desconfiança e medo, suscitando diversas discussões em várias instâncias da 

sociedade e um apelo sem eco a uma cultura de paz, expressa em manifestações que, 

genericamente, apontam para soluções permeadas por um forte viés determinista e 

individualista. 

Nesse contexto, a saída para conter a explosão da violência estampada no nosso 

cotidiano reside em propostas localizadas no plano individual, que entendem que uma 

atitude e um olhar de solidariedade frente ao nosso irmão, no caso, os adolescentes, 
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seriam suficientes para frearmos tamanho quadro de violência instalado na sociedade. 

Essas manifestações nascidas do seio da sociedade, embora atravessadas por uma 

compreensão que não ultrapassa o senso comum, denunciam, de forma particular, a 

barbárie vivida na contemporaneidade. 

Assim, as ações expressas por uma cultura de paz têm ganhado as páginas dos 

jornais, pedindo um basta à violência, supondo, no âmbito do imediato, que 

transformada a pretensa essência má do indivíduo, através de ações sócio-educacionais 

arbitradas pelo Banco Mundial em atendimento às exigências contemporâneas do 

capital, estar-se-iam superadas todas as atrocidades humanas cometidas nos últimos 

tempos. 

A imediatez dos fatos submerge o cotidiano, onde as explicações de ordem 

estrutural passam ao largo da compreensão da crise atual, que necessita de uma 

apreensão radical dos seus fundamentos para que não nos percamos em soluções 

paliativas que jamais darão conta da nossa complexa realidade. 

O embrutecimento do ser humano não pode ficar confinado a uma concepção 

reducionista, que  examina o problema da violência à luz de uma perspectiva  

comportamental e psicologizante,  desligada do conjunto das contradições inerentes à 

forma de ser do capital, que vem historicamente determinando nossas individualidades, 

no sentido de adequar nossas vidas e concepções aos seus reais objetivos de reprodução 

ampliada. 

A desconsideração dessa realidade é impetrada com total apoio do poder público 

estatal que, em atendimento às recomendações do Banco Mundial e da Unesco, coloca-

se como pacificador dos conflitos, propondo estratégias que nem de longe conseguem 

arranhar minimamente a lógica desse sistema, que se nutre das contradições que 

fomentam um processo de degenerescência da vida humana em todas as dimensões.  

As questões de ordem estrutural, que determinam o agravamento no plano 

imediato das condições de sobrevivência humana, figuram de modo velado, pois a 

extensão da sua compreensão comportaria elementos que transformariam nossas 

subjetividades e implicaria numa ameaça ao sistema que, para sobreviver, apoia-se nas 

teses que mistificam o real como cultura de paz, redução da pobreza e superação da 

vulnerabilidade social. Essas teses, cerceadas através de processos educativos alienantes 



122 
 

e vazios, visam anular a mais remota possibilidade histórica de um processo 

emancipatório para a humanidade.   

Nesse cenário, a educação encontra-se enredada mais uma vez aos interesses da 

classe dominante, ou, se preferirmos, aos interesses do mercado, que se utiliza de várias 

estratégias para impor o seu poder. Nessa perspectiva, asseveramos que a educação,   

nesse momento histórico, vem, prioritariamente, contradizendo, como indica as 

reflexões de Tonet (2005), o seu caráter ontológico, bem entendido, como atividade 

para reprodução social, fundada no trabalho, constituída na apropriação ativa de 

conhecimentos e valores historicamente e socialmente elaborados pelo conjunto da 

humanidade, passando a atender, rigorosamente, às exigências do mercado, num 

processo de esvaziamento de conteúdos escolares. 

No conjunto das determinações impostas pelo capital, destacamos o propalado 

discurso de formação para a cidadania, que objetiva promover precariamente a política 

de inclusão para a periferia do capital, na tentativa de formar “cidadãos autônomos” e 

alheios. A tônica máxima do discurso da cidadania, nos seus mais legítimos preceitos, 

defende incontestavelmente a sociedade do capital.  

É visivelmente abordado nos documentos analisados que as ações e as metas 

traçadas na Conferência Mundial de Educação, nos anos 1990, em Jomtien – com o 

objetivo de atender às necessidades básicas de aprendizagem, universalizar o ensino 

básico e reduzir a pobreza extrema – não apresentaram os resultados esperados e 

divulgados nos documentos da Unesco e do Banco Mundial. Conforme analisamos na 

Declaração do Milênio (2000) e na Declaração de Brasília (2004), dentre outros 

documentos, os quais protelam datas para metas como as já citadas, percebemos que os 

líderes mundiais admitem que metas como a erradicação do analfabetismo não foi 

possível cumprir, apesar dos esforços envidados no mundo inteiro, sendo necessário 

reestabelecer novos calendários e recuperar antigas receitas. 

Enquanto isso, o agravamento do quadro de miséria, de violência e de 

criminalidade nos países periféricos, principalmente, e muito mais entre a população de 

adolescentes e jovens nas periferias dos centros urbanos, vem conduzindo os grandes 

chefes mundiais do capital a lançar mão de várias estratégias dentro da política sócio-

educacional, impondo suas diretrizes e concepções via instituições escolares, sociais e 
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comunitárias como forma de implantar o compromisso de cada indivíduo com a cultura 

da paz. 

 É, no mínimo, curioso como esses representantes mundiais tratam as questões 

da vulnerabilidade social e da violência, admitindo o reconhecimento de que as políticas 

para a juventude implantadas até o momento não foram suficientemente bem 

elaboradas, ao contrário, mal elaboradas e desarticuladas, resultando a vulnerabilidade 

social e a violência de uma vida sem acesso aos bens necessários para que o indivíduo 

tenha oportunidade no mercado e que tenha condições para ser um cidadão. Asseguram 

que faltam o capital humano, o capital financeiro, o capital social e o nível educacional 

para esse desenvolvimento humano. E que a falta destes restringe ou inviabiliza 

completamente as oportunidades dos jovens no mercado de trabalho, ocasionando a 

violência juvenil seja na condição de vítima ou de agressor. 

É mister aqui declarar que, no percurso de nossa análise, particularmente, no que 

diz respeito ao exame do documento que tratava da reflexão sobre a amenização da 

vulnerabilidade entre a juventude que se encontra cada vez mais em situação de 

violência e pauperismo,  recorre-se, sistematicamente, ao conceito/categoria capital 

social enquanto forma de possibilitar as estruturas e arranjos da sociedade para atender 

objetivos individuais e comunitários de pessoas e grupos, bem como “o estabelecimento 

de regras, normas, reciprocidades e confiança em relações”, podendo reduzir a violência 

intergrupal. Em nosso entendimento, o uso desse termo reedita,  em tons amenos, o 

arcabouço liberal-burguês da teoria do capital humano, que vem satisfazer os interesses 

do capital, que busca incansavelmente minimizar, no plano das consciências e com 

mediação político-ideológica, os efeitos dos conflitos sociais que, em tempos de crise 

estrutural, caminham para a barbárie.  

Ainda como forma de esmaecer a luta de classes, os documentos argumentam a 

favor de uma desvinculação entre violência e pobreza39, expondo a melhoria dos 

indicadores socioeconômicos nos países latinoamericanos, em contraposição ao 

aumento do número da violência nos mesmos países. No entanto, é necessário clareza 

na exposição dos referidos dados, uma vez que a população atingida pelos indicadores 

                                                           

39 Na perspectiva da ontologia marxiana, o pauperismo (pobreza) tem sua causalidade posta pelo caráter 
antagônico do sistema de acumulação capital, conforme apregoa Edlene Pimentel (2007).  
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socioeconômicos concentram-se num seleto grupo, a exemplo do que indicamos em 

relação aos 18 (dezoito) bilionários brasileiros. 

Dentro dessa lógica, que se nutre da miséria de muitos, o conceito de pobreza 

comporta aqueles indivíduos pertencentes a uma determinada classe que tem um baixo 

índice do desenvolvimento humano (IDH), com baixa renda, baixa escolaridade, alta 

mortalidade, configurando uma classe marginalizada, desempregada, que contribui 

pouco para produção de riquezas.   

Reiterando nos documentos analisados, o conceito de pobreza é ressignificado 

como a camada da população em situação de má qualidade de vida: é a vulnerabilidade 

social de indivíduos em situação de risco social, bastando apenas aplicar conceitos 

como a socioeconomia solidária, o fortalecimento do capital social, a inserção e a 

permanência de crianças e adolescentes na escola, para, assim, beneficiar-se de 

programas sociais do governo federal como o Bolsa Escola, o Bolsa Família, dentre 

outros, para a sua superação do quadro de pobreza. 

Contrárias a esse entendimento, na perspectiva da ontologia marxiana, 

entendemos a pobreza como um fator que tem sua “base essencialmente econômica”, 

resultante do processo de acumulação do capital, que gera a miséria da classe 

trabalhadora na medida que produz mais-valia. Diferentemente, os autores apontados na 

pesquisa, legítimos representantes da Unesco e do Banco Mundial, que obedecem aos 

mandos do capital,  tratam o conceito de pobreza de forma superficial, associando a sua 

diminuição através da implantação de estratégias meramente paliativas, que nem de 

longe buscam a sua eliminação, mas sim a sua conformação a patamares suportáveis, 

que controlem qualquer processo de insurreição e não arranhe assim a lógica desse 

sistema.  

Percebemos essa superficialidade nas estratégias do fortalecimento do capital 

social intergrupal que utilizam a valorização das expressões juvenis como forma de 

acalmar a fúria dos jovens (MARTINS, 2009), podendo ser percebida nos muros da 

cidade e através da prática de elementos da cultura Hip Hop, como o grafite ensaiado 

em vários muros, terminais de ônibus, praças e escolas da cidade de Fortaleza, Ceará. 

Essa linguagem juvenil é bastante utilizada dentro dos projetos sócio-educativos da 

Secretaria de Direitos Humanos para a população vulnerável, como é o caso do “Projeto 

Crescer com Arte Pio XII”, que utiliza essa ação em seus espaços. 
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É importante ressaltar que a expressão vulnerabilidade social é um termo que 

está em processo de construção, apesar de ser bastante utilizado nos documentos 

analisados pelos autores em questão. Todavia, estes afirmam que a expressão pode ser 

traduzida como as incertezas e as inseguranças que levam a juventude a cometer atos 

violentos e que pode ser combatida pelo fortalecimento do capital social nas políticas 

públicas e sociais.  

A violência é outro conceito debatido pelos autores em questão nas suas 

múltiplas formas, sendo que há um entendimento de que a violência é um eterno 

problema da teoria social e da prática política (CHAUÍ apud ABRAMOVAY, 2002), 

que atravessa a história devido às relações de poder naturalizadas. Sinalizam também 

que é necessário para resolver essa questão que se definam papéis entre o Estado, o 

mercado e a sociedade – como se essa saída fosse a maneira de solucionar tal questão, 

pois, conforme a perspectiva marxiana, numa sociedade dividida em classes, com um 

sistema fundado na exploração do homem contra o homem para a reificação da riqueza 

de poucos, é impossível criar ou fortalecer sentimentos de segurança ou certeza de uma 

vida plenamente humana, com oportunidade ao acesso de bens produzidos pelos seres 

humanos, ou fazer chegar ao chão da realidade concreta a mínima possibilidade de 

ascensão social para aqueles que estão na periferia do capital, vivendo nas favelas, num 

contexto de criminalidade e de violência resultantes das contradições econômicas, 

sociais, e, por que não dizer, culturais. Como pudemos perceber, é visível o 

antagonismo entre o discurso e a prática que se instala em todos os âmbitos da vida 

social regida pelo capital. 

Os documentos analisados, em seu conjunto, enfocam os temas da pobreza 

extrema, da violência e da vulnerabilidade social, identificando-os como problemas que 

precisam ser, no plano do discurso, solucionados. Diante disso, recomendam que as 

populações carentes devam ser atendidas por programas sociais específicos. Todavia, 

como não poderia deixar de ser, essas políticas sociais voltadas ao jovem pobre, 

vulnerável, violento e que vive na rua, não objetivam, decerto, erradicar os reais 

determinantes dessas problemáticas, como a miséria extrema e a violência, já que são, 

em termos ontológicos, manifestações das contradições sociais próprias de uma 

sociedade de classes, sendo, portanto, necessárias e operativas ao processo de 

enriquecimento e  de busca desenfreada de acúmulo de capital.   
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A saída para tamanha contradição não poderá ser encontrada numa sociedade de 

classes, baseada no lucro, que se funda na exploração do homem pelo homem e numa 

“relação não-harmônica entre o dever-ser e o ser” (TONET, 2007, p. 54). Esse 

descompasso impede efetivamente a superação da violência, assim como o combate à 

vulnerabilidade social, fazendo-nos entender que os projetos sócio-educativos para 

adolescentes e jovens determinados pelos organismos internacionais esbarram-se no 

limite estrutural da lógica do capital. Contudo, a empreitada é fazer-nos acreditar que 

essas problemáticas são frutos da essência mesquinha e egoísta do homem e que  

movem-se no sentido individualista do ser, necessitando, por essa via, engajar-se em 

projetos sócio-educativos que estimulem valores de solidariedade e divulguem uma 

cultura de paz, na perspectiva de gerar um convencimento cotidiano de que a superação 

destas desigualdades sociais encontram-se nas mãos de cada cidadão. 

Tal retórica se perde no vazio, pois a realidade objetiva caminha a rumos 

totalmente opostos e não se apontam as causas mais profundas, mas somente os efeitos. 

Percebemos, no interior de tais discursos, muita ênfase aos termos de positividade como 

direitos humanos, cidadania, inclusão, enfim, termos que, de alguma forma, implicam 

na “ingênua” pretensão de possibilitar com essas ações a humanização do capital. Ou 

seja, o impossível é colocado como possível (TONET, 2003), exatamente porque não se 

possibilita conhecer a lógica mais profunda que rege o movimento do sistema do 

capital. 

Sob esse prisma, compreendemos que “humanizar o capital” é  algo impossível 

de ser alcançado. Como contraponto fundamental a essa situação de extrema miséria e 

violência, situamos a necessidade de que a atual ordem social vigente precisa ser 

alterada radicalmente, o que só pode ser colocado enquanto possibilidade histórica a 

partir de  

[...] um conhecimento profundo da realidade social, orientado por uma 
perspectiva teórica revolucionária, que permita apreender o seu  movimento 
integral e não apenas superficial ou parcial, podendo, de algum modo, 
possibilitar a captura dessa conexão. E mesmo assim, sem nenhuma garantia 
sólida, até porque se trata de uma questão eminentemente prática, ou seja, 
que diz respeito ao movimento da realidade social como totalidade. (TONET, 
2007, p. 59). 

 

Apoiado na melhor tradição marxista, entendemos que se faz necessário 

compreender os fenômenos na sua totalidade e, assim, desvelar o que há na essência do 

real que deva ser considerado para uma possível transformação radical da sociedade.  
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Não obstante, de acordo com as evidências trazidas à tona, consideramos que o 

conjunto dos documentos que tratam da assistência sócio-educacional em situação de 

vulnerabilidade social no Brasil, direcionados pela Unesco em parceria com o Banco 

Mundial e implementados pelos governos federal, estadual e municipal, desde o seu 

ponto de partida, ligam-se, inevitavelmente, aos interesses de reprodução ampliada do 

capital. Mas, independentemente disso, compreendemos a necessidade histórica e 

premente de se engendrar um processo educacional que efetivamente esteja 

ontologicamente, imbricado, articulado a um projeto de emancipação da classe 

trabalhadora, já que são os trabalhadores, nas palavras de Mészáros (2002), os 

verdadeiros sujeitos da emancipação, estejam eles na escola, na rua, no trabalho, nos 

sindicatos ou no submundo juvenil.  
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