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Apresentação 

Trata-se de um estudo de caso sobre a institucionalização de procedimentos 

políticos de controle e participação por parte da população em relação às políticas de 

atendimento à inf'ancia e à adolescência na cidade de Curitiba durante o período de 1983 a 

1996, abrangendo, conseqüentemente, a análise de quatro diferentes gestões. 

Este trabalho derivou-se de nossa preocupação com o grau de participação e 

controle que a Sociedade vem exercendo diretamente sobre o poder público por meio das 

políticas sociais e a conotação que essas políticas têm assumido aos olhos do Estado. 

Escolhemos estudar a educação informal na área da infância e da adolescência, 

entendida por nós como os programas desenvolvidos fora do contexto formal de educação, 

isto é, a rede escolar, que visam atender crianças e adolescentes que, em função de condições 

diversas - sócio-econômica, familiar, pela omissão do Estado ou pela própria necessidade da 

idade -, necessitam do atendimento e/ou proteção do poder público. 

Procuramos, através do estudo do ciclo das políticas da mancia e adolescência em 

Curitiba, verificar de que forma estas políticas foram institucionalizadas ao nível do Estado, 

isto é, favorecendo ou não o processo democrático e se mecanismos de participação e 

controle por parte da população foram institucionalizados, levando à equação entre 

subjetividade, cidadania e emancipação, permitindo a construção de um espaço social 

politizado. 

o levantamento dos dados não foi tarefa fácil. Provavelmente não o é na maioria 

dos estudos que envolvam órgãos públicos no Brasil. A contradição entre os relatórios dos 

diferentes anos, mesmo quando de uma mesma gestão, foi uma constante. Alguns documentos 

encontrados não eram datados e muito menos identificados seus elaboradores. Muitos dos 

dados extremamente importantes para a pesquisa, como o número de funcionários da área 

estudada e despesas executadas referentes a alguns períodos, não nos foi possível levantar por 
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falta de registro sistematizado dos mesmos. As entrevistas foram as fontes que nos permitiram 

dirimir a maioria das dúvidas encontradas: incomodamos sobremaneira algumas pessoas que, 

pelo seus conhecimentos, elucidaram alguns dos nós de nossa pesquisa, como o número de 

creches construídas durante os anos estudados. Interessante foi perceber que, se elaboram 

políticas no município sem o conhecimento e a análise de dados muitas vezes fundamentais. 

Ao término deste trabalho fica a certeza de que seu final não é algo acabado. Para 

nós permanece o desafio das descobertas que este curso de mestrado nos permite. Uma 

dissertação, portanto, nunca se esgota, ela só acaba porque temos um prazo de entrega (ainda 

bem!) e porque o raciocínio deixa de corresponder em função do cansaço dos anos dedicados. 
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Resumo 

Este estudo sobre a contribuição das políticas SOClaIS para o processo de 

democratização do Estado em sua relação com a Sociedade, pretende demonstrar a 

importância da instituição e evolução de mecanismos institucionais nas políticas da área da 

educação informal da infância e da adolescência, para que elas possam caracterizar-se como 

políticas sociais de cunho emancipatório e, assim, contribuir para a construção de um espaço 

social politizado. 

Intencionamos a análise dos mecanismos que tenham sido institucionalizados na 

cidade de Curitiba durante o período de 1983 a 1996, a fim de verificarmos o grau de 

democratização destas políticas. 

Para a realização deste estudo, desenvolvemos uma metodologia baseando-nos em 

nossa prática na área estudada, no objetivo de nossa pesquisa e em bibliografia que fundamenta 

a diferenciação entre políticas sociais e políticas assistenciais. Examinamos o processo de 

instituição de mecanismos institucionais durante as quatro diferentes gestões que comportam o 

período investigado, verificando as continuidades e descontinuidades existentes, os fatores 

intervenientes e o grau de participação e autonomia dos diversos sujeitos - crianças e 

adolescentes, seua pais, funcionários responsáveis pelo desenvolvimento das políticas, 

comunidade e entidades organizadas. 

A conclusão que esta pesquisa nos permite é a de que as políticas as políticas 

assistenciais somente conseguem alçar ao patamar de políticas sociais se mecanismos 

institucionais forem instituídos, tanto ao nível do Estado como também em sua relação com a 

Sociedade, isto é, se procedimentos políticos de participação e controle por parte da 

população forem institucionalizados. 
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Abstract 

This study about the contribution of social politics to the democratic process that 

is built up in the relationship between State and Society aims to demonstrate the importance of 

institution and evolution of institutional mechanisms in the politics of childhood and 

adolescense informal education area which would let us to characterize them as emancipated 

social politics that contribute to create a politic social space. 

We inteded to analyse the mechanisms that were institutionalized in Curitiba 

between 1983 and 1996 and to verifY the democratization degree of these politics. In order to 

do this we built up a methodology that was based on the knowlowdge from our activities in 

this area, on the aim research and on the bibliography about social politics. We examined the 

process of the institutional mechanisms establishment during the four different administrations 

that concem to the period of our study to check the continuities and discontinuities of this 

process, the intervenient factors and the participation degree and the autonomy of the different 

subjects - children and adolescents, their parents, civil servants from this area, community and 

organized coIletive groups. 

From this study we can conclude that the social assistance politics only can be 

considered social politics if institutional mechanisms had been established either at the State 

leveI or in the relationship between State and Society, that is, if politic processures of 

participation and control had been institutionalized. 
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Os habitantes são, como disse o homem certa ocasião, 
'meretrizes, cafetões, jogadores e .filhos da puta '.- pelo que 
se referia a Todo Mundo. Se o homem tivesse olhado por 
outro ângulor poderia dizer 'Santos e anjos.- mártiJ:es e 
abençoados' e estaria significando a mesma coisa" 

(JohILS~ Caravana de Destinos) 
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Introdução 

Uma grande amiga costuma dizer que o homem é luz e sombra. Isso nos faz 

lembrar sempre das infinitas possibilidades do humano, e nos faz questionar ao constatarmos 

que inúmeras pessoas são consideradas apenas sombra, e por isso, impedidas ou dificultadas 

de participarem na sua construção e na construção do mundo. Como nos mostra Steinbeck, as 

pessoas podem ser tudo, depende de como as enfocamos. 

Acreditamos que todo o homem se constrói e constrói o mundo na relação, uma 

relação entre diferentes, e não entre desiguais: " ( .. ) ansforma-se e transforma o mundo, 

estabelecendo um processo de criação, que também é autocriação" (Battini: 43). Nessa 

concepção está presente tanto o caráter individual e subjetivo do homem, o que Battini chama 

de sentido particular, ''função das relações sociais que se expressa de forma concreta como ser 

operante, consciente e racional" (Battini: 42) como o caráter objetivo e social. 

Quando falamos de homem entretanto, a imagem que nos vem é de um adulto, é a 

do humano já crescido. A criança e o adolescente, porém, é que são o nosso foco de estudo, e 

são eles que acreditamos constituídos e constituintes. Ao nascer, a criança constrói os pais e é 

construída por eles. Como bem o mostra o arrazoamento da grande filósofa Mafalda1 (Quino, 

1991: 265), respondendo àquela que em se utilizando de sua condição de mãe argumenta para 

que a criança execute uma ação indesejada: "Se é uma questão de títulos, eu sou sua fdha! E 

nos diplomamos no mesmo dia! Não foi?". Em uma outra tira, Mafalda irá pedir paciência e 

compreensão a seu irmãozinho em relação aos pais, dizendo que antes de educá-los estes não 

tinham educado ninguém e que estavam aprendendo com eles. Essa criança criada por Quino é 

concebida como alguém que sente, questiona, argumenta e pensa. 

Moacyr Scliar com sabedoria ao responder a pergunta que se faz: "Quando é que 

os pais vão entender os filhos? Quando é que os filhos vão entender os pais?", conclui que 

I Mafalda é uma personagem criada em 1963 por Quino. desenhista e humorista argentino. Considerada por 
Umberto Eco como o personagem dos anos sessenta por ser contestadora ao recusar o mundo como ele é. 
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'lalvez nos ajudasse a todos, pais e filhos, o pensamento de que não há pais e filhos, que a 

criança, como disse o poeta Wordsworth, também pode ser o pai do adulto. Adultos e crianças 

somos todos criaturas um pouco perplexas, um pouco assustadas - comicamente assustadas -

tentando entender a vida" (Seliar, 1996: 35). A criança é apenas diferente do adulto, não é 

mais nem menos. 

Conceber a criança e o adolescente, portanto, como pessoas com direitos e que 

têm que ser felizes agora, não importando qual adulto serão, é determinante para que eles 

possam ser pensados como cidadãos do presente e não cidadãos do futuro. Como diz Ziraldo, 

"criança é um ser, pronto ( ... ) ela já existe inteirona, integral. Não se deve ficar imaginando-a 

como um ser crescendo, não. Ela tem que ser feliz hoje" (Gazeta do Povo, 06/10/1996: 8). 

Por acreditarmos nesta concepção de inf'ancia e adolescência é que decidimos 

estudar as políticas da educação informal desta faixa etária, na perspectiva também de sua 

participação e não apenas daqueles que geralmente têm respondido por ela. O que podemos 

observar ao longo da história, é a predominância de uma posição de superioridade do adulto 

frente à criança que tem se refletido na grande maioria dos processos educativos, seja no 

interior da família, seja em outras instituições como escolas, creches e orfanatos, determinando 

uma relação ou de descaso ou de repressão, dificilmente de respeito como sujeito. 

Tal relação, no Brasil, agrava-se quando nos deparamos com as cnanças e 

adolescentes provenientes de famílias que necessitem da ação do poder público. A despeito da 

família nuelear ser uma das instituições mais importantes da modernidade quanto à proteção e 

socialização de seus membros, bem como quanto à garantia do repasse de valores, 

constituindo um importante espaço do privado, os pais das crianças e dos adolescentes objeto 

de políticas governamentais em nosso país, têm sido desconsiderados como participantes 

efetivos na educação de seus filhos, que ficam diretamente vulneráveis àquelas políticas. Estas 

famílias, geralmente, são responsabilizadas pelas autoridades estatais e, muitas vezes pela 
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mídia, quanto à situação de abandono, miséria e violência em que se encontram seus filhos, e 

semelhante a eles, são vistas como uma população a sofrer intervenção estatal ou filantrópica. 

Apesar de termos restringido as nossas fontes de pesquisa aos depoimentos dos 

funcionários do Estado, principalmente aqueles de nível de direção, e aos documentos oficiais, 

pois o tempo e nossos instrumentos de pesquisa eram restritos, procuramos observar em que 

perspectiva se deu a participação dos pais das crianças e adolescentes atendidos, dos 

funcionários das diferentes unidades de atendimento, bem como das comunidades onde os 

programas se inserem. 

E qual a razão de escolhermos a área da educação informal? Porque 

historicamente, em nosso país, é aí que temos encontrado o tratamento mais destituído de 

direitos que tem sido dado às crianças e aos adolescentes, como também às suas famílias. 

Significa, portanto, verificarmos se a cidadania e o processo democrático têm alcançado esta 

população. 

A área da inf'ancia e adolescência há muito é de nosso interesse e tem em nós 

suscitado alguns questionamentos. Desde o nosso primeiro estágio como recreacionista, em 

uma região de Curitiba onde o desfavelamento acontecia como uma das estratégias do plano 

de urbanização da cidade, começamos a nos perguntar que infància e adolescência havia sido 

reservada para aquelas crianças e jovens. Pergunta-mo-nos também, quais os mecanismos que 

excluíam aquela população de decidirem em relação a questões fundamentais como a escolha 

de local de moradia. Era uma época, o ano de 1974, em que vivíamos um governo autoritário, 

mas que se dizia democrático. Uma democracia, entretanto, que não pressupunha uma 

cidadania nem mesmo concebida como condição de reprodução da dominação social. 

Os tempos aparentemente mudaram e hoje o discurso do meio acadêmico, dos 

políticos, da imprensa e da população em geral, está constantemente perpassado pelos 

conceitos de democracia e cidadania. Para nós, entretanto, apesar das mudanças, perguntas 

permaneceram sem resposta: quais os mecanismos, além da representação partidária, além de 
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grupOS organizados, que vêm se constituindo para a formação de sujeitos políticos, e como se 

pode falar em cidadania em relação à inf'ancia e adolescência quando se reconhece a 

participação no processo decisório apenas, e nem sempre, daqueles que têm força de coesão e 

pressão? 

Definimos ademais, o ano de 1983 como marco para o início de nosso estudo, em 

virtude de ter sido a partir da década de 80 que o processo de re-democratização, no Brasil, 

tomou impulso. Foi no final do ano de 1982 que o instituto do voto retomou ao cenário 

nacional com as eleições a governadores dos estados. Consideramos que o balizamento 

determinado por nós é significativo, na medida em que estamos procurando estudar o processo 

de democratização, em nosso país, mediante análise das políticas sociais. 

Processo, que pode estabilizar-se ou permanecer duradouramente sem instituições 

democráticas consolidadas, isto é, como um governo democrático sem um regime democrático 

institucionalizado, o que O'Donnell chama de Democracia Delegativa (O'Donnell, 1991: 25). 

Há em nosso país, como também em grande parte da América Latina, um clima de 

instabilidade decorrente de vários fatores, como o longo período autoritário, a descrença nas 

instituições democráticas e, principalmente, a acentuação das desigualdades sociais decorrentes 

essencialmente da utilização de medidas de reforma econômica baseadas em uma matriz 

neoliberal. Ressaltamos que a semelhança dos modelos reformistas utilizados nestes países 

pode significar tanto a interferência como a disseminação de qualquer resultado negativo. Esta 

acentuada interrelação pode ocasionar, inclusive, instabilidades virtuais, isto é, as constantes 

ameaças de retomo a regimes não democráticos. O mundo, ademais, passa por mudanças 

significativas em seu ordenamento após a queda do Muro de Berlim, quando o neoliberalismo 

vem se fortalecendo e impondo uma globalização econômica que tem posto em xeque os 

Estados-Nacionais. 

Globalização que tem resultado no que alguns teóricos, como o sociólogo Touraine 

(16/06/96: 11), chama de latino-americanização do mundo e, o economista polonês Ignacy 
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Sachs, de terceiro-mundialização do planeta, que sena a produção de ''uma massa de 

excluídos, espalhada não apenas pelas favelas e bairros periféricos das metrópoles do Terceiro 

Mundo mas também pelas esquinas e becos de Paris, Nova Y ork e Londres" (Sachs, 1996: 5-

7). Tal cenário, acrescido da dignificação do mercado, tem como conseqüência o que o 

sociólogo alemão, Robert Kurz, chama de biologização do social, "a ameaça de um biologismo 

universalista que considera todas as pessoas ineptas à concorrência dentro da sociedade 

monetária como indivíduos inferiores ( ... )" (07/07/1996: 7), o que acaba justificando qualquer 

atitude ou medida. 

Estas tendências representam, no Estado capitalista atual, o fortalecimento do 

valor liberdade calcado em um acentuado individualismo em detrimento do valor igualdade ou 

justiça. Há uma inclinação no cenário mundial, não sem resistências, a desconsiderar os direitos 

sociais. Mas se não houve uma democratização consolidada dos direitos sociais, o mesmo não 

se pode dizer da "democratização ou privatização dos meios de destruição" (Hobsbawm, 

1994: 539). Concordamos com Enzensberger de que "há muito que a guerra civil penetrou 

nas metrópoles. Suas metástases pertencem ao cotidiano das grandes cidades, não só de Lima 

e Johannesburg, de Bombaim e Rio de Janeiro, mas de Paris e Berlim, Detroit e Birmingham, 

Milão e Hamburgo ( ... ) A guerra civil não vem de fora; não é um vírus adquirido, mas um 

processo endógeno ( ... ) Nas guerras civis do presente esvaiu-se a legitimidade. A violência 

libertou-se completamente de fundamentações ideológicas ( ... ) Todavia a agressão não é 

dirigida somente ao outro, mas também à vida desprezível que se leva" (Enzensberger, 1995a: 

15-23). O mundo encontra-se em crise. 

Crise que acreditamos, da mesma forma que Hobsbawm e Boaventura de Sousa 

Santos, há de ser resolvida com a construção de um novo projeto de sociedade, "não o 

prolongamento do passado ou do presente" (Hobsbawm, 1995: 562). Um projeto que 

pensamos deva ter a participação de todos, mediante a "repolitização global da prática social" 

(Sousa Santos, 1996: 271). Parece-nos, portanto, que a participação efetiva das crianças e dos 
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adolescentes, de seus palS, dos funcionários dos programas, da comunidade onde esses 

programas estão inseridos, da sociedade organizada e do próprio Estado nas políticas sociais 

da área da inf'ancia e adolescência, é fundamental para o alcance desta repolitização desejada. 

Decidimos dividir nosso trabalho em duas partes a fim de melhor sistematizá-lo, 

facilitando assim, sua leitura e compreensão. Na parte I, que comporta basicamente o 

referencial teórico, agrupamos os capítulos 1,2,3 e 4. 

No primeiro capítulo, desta parte, identificaremos os artifícios utilizados pelo 

Estado Moderno a fim de conciliar os preceitos democráticos, liberdade e igualdade, com os 

preceitos capitalistas. Iremos, portanto, abordar algumas das mediações existentes neste 

Estado - cidadania e políticas sociais - e suas possibilidades e limitações. O segundo capítulo é 

uma análise da ascensão do neoliberalismo nos dias de hoje e a conseqüente tentativa de 

derrubada dos direitos sociais adquiridos com o Estado de Bem-Estar Social. Veremos que há 

oposições. 

No terceiro capítulo iremos fundamentar a questão de nosso estudo, isto é, as 

políticas sociais só contribuirão para o processo democrático se, além de serem 

institucionalizadas ao nível do Estado respondendo aos preceitos de eqüidade, universalização, 

redistribuição, integração a um plano global, qualidade e de uma clara operacionalização no 

plano legal, houver, simultaneamente, o com-parecimento de todos os envolvidos na 

institucionalização de procedimentos políticos de controle e participação destas políticas. Ao 

diferenciarmos políticas assistenciais de políticas sociais e institucionalização de 

instituição/institucionalidade, procuraremos demonstrar que o espaço realmente democrático 

só se constrói baseado naformação discursiva da vontade (Santuc, 1995: 325-6), havendo a 

necessidade da participação ativa dos sujeitos. 

O quarto capítulo compreende um breve retrospecto da concepção de inf'ancia e 

adolescência ao longo da história ocidental e como o Brasil materializou as diferentes visões 

através de políticas. Consideraremos, outrossim, os momentos históricos brasileiros. 
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Estes capítulos, portanto, objetivam situar-nos nas idéias e concepções que 

fundamentam a parte lI, a qual compreende dois capítulos. 

Pretendemos apresentar no primeiro capítulo da parte lI, a metodologia por nós 

construída, a qual norteará a coleta, categorização e análise dos dados. 

Dividimos o capítulo 2 em dois segmentos, sendo que no primeiro iremos 

apresentar um resumido histórico das políticas de atendimento à inf'ancia e à adolescência na 

cidade de Curitiba, referentes ao periodo anterior ao ano que demarca o início de nosso 

estudo. O objetivo deste histórico é contextualizar as políticas da área por nós analisada, para 

que possamos verificar as rupturas institucionais que porventura tenham acontecido a partir de 

1983. 

O segundo segmento do capítulo 2 comporta a aplicação da metodologia ao Caso 

Curitiba. É uma análise do processo de institucionalização de procedimentos políticos, na 

cidade de Curitiba, no periodo de 1983 a 1996. 

Pretendemos que nosso estudo esclareça a importância do processo de 

institucionalização de procedimentos políticos para a democratização de um governo, o que 

esperamos estar contemplado nas conclusões de nosso trabalho. 

Sabemos que nossa elaboração não poderá, de todo, ser generalizada. 

Acreditamos, entretanto, que a metodologia por nós desenvolvida possibilitará o embasamento 

de outros estudos. Ademais, nossa pesquisa concentra-se na análise das gestões de uma cidade 

que tem sido modelo de gestão pública municipal. A cidade de Curitiba tem sido destacada na 

mídia como uma cidade que, a despeito de ser uma capital de porte médio, possui baixos 

índices de violência. Segundo Za1~ , estes índices confirmariam a adequação das políticas de 

cunho social e dos equipamentos (instituições de assistência social, creches, postos de saúde, 

hospitais e outros), corroborando a idéia desta cidade como uma das que possui um padrão de 

qualidade de vida positivamente diferenciado de outras cidades brasileiras. 

2 Zaluar (In: Reis Velloso, 1994: .89), aponta a qualidade dos serviços prestados pela cidade de Curitiba como 
uma hipótese para explicar sua baixa taxa de homicídios, apesar do alto fluxo migratório que recebe. 
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"E porque consumir é uma invencível paixão, seguimos comprando mesmo 
sem necessidade. Compramos, então, para satisfazer um vago, impreciso, 
estranho principio de felicidade. Daquilo que o homem, expulso do paraíso, 
aprendeu a intitular de prazer. Razão, decerto, de puxar da bolsa a espada 
das moedas, a arma dos nossos confusos sonhos e, com elas, prorrogar um 
átomo que seja de felicidade". 

NélidaPiílon 

1- Estado Moderno: uma tentativa de conciliação entre democracia e capitalismo 

Conciliar democracia e capitalismo tem sido o grande desafio do mundo moderno 

Se até o século XVII ainda era possível controlar a população através da violência e do medo, 

gradativamente outras medidas tiveram que ser incorporadas a fim de dar conta de uma 

população cada vez mais crescente, mais descontente e mais necessária aos meios de 

produção. O homem, ademais, já não mais aceitava a escravidão e servidão a um soberano. 

Constitui-se o Estado Moderno, tentando conciliar este homem que se pretende livre em uma 

Sociedade onde a propriedade econômica é o bem maior. 

Entre a maioria daqueles que têm estudado o Estado Moderno (Gruppi, 1980; 

Fleury, 1994; Brum, 1989 e outros), é consenso a existência de características fundamentais 

que o diferenciam das organizações dos Estados que o antecederam: autonomia e soberania, 

isto é, a "( ... ) não submissão a qualquer outra autoridade existente na sociedade como 

fundamento do dever político e condição do exercício do poder" e, a distinção entre Estado e 

sociedade civil que "( ... ) diz respeito à separação que se processa entre a esfera do poder 

político e a esfera produtiva onde vigoram os interesses econômicos particulares, encontrando-

se na polarização público/privado a expressão deste fenômeno" (Fleury, 1994: 12). 

Apesar de ser expressão da Sociedade, o Estado Moderno tomou-se uma 

organização distinta desta. É um Estado concebido para a garantia da propriedade, sendo essa 

a finalidade do governo. A relação entre liberdade e propriedade foi um dos fundamentos deste 
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Estado, o que pode ser visto em Locke e Kant, teóricos importantes que deram as bases ao 

liberalismo. 

Para Locke a submissão do homem a um governo, isto é, o motivo dele renunciar 

à liberdade natural, objetivaria garantir a segurança da propriedade. A propriedade seria, para 

ele, objeto de herança e, portanto, não passivel de qualquer outro tipo de interferência, 

enquanto que o poder político, diferentemente da caracteristica hereditária do Estado da Idade 

Média, teria uma origem democrática, parlamentar. Fica nítida em Locke a distinção entre o 

público e o privado, entre a sociedade política e a sociedade civil, as quais obedeceriam a 

normas e leis diferentes (Gruppi, 1980: 13-6). 

Não obstante Kant ter afirmado ser o povo soberano, considerava que apenas os 

proprietários poderiam exercer os poderes políticos. Essa distinção entre proprietário e não

proprietário pode ser considerada o alicerce do liberalismo (Gruppi, 1980: 15-7). Coutinho nos 

mostra que, "( ... ) a afirmação da soberania popular, de que todos são cidadãos e participam 

igualmente na formação da vontade política geral", não tinha correspondência na realidade, já 

que o sufrágio universal, princípio igualitário no plano formal, não é uma conquista antiga 

(Coutinho, 1984: 28). A cidadania, portanto, era restrita a poucos. 

Foi precisamente esta condição restritiva e excludente da matriz lockeana e 

kantiana, de que apenas o proprietário poderia aspirar à cidadania, que 

"( ... ) permitiu harmonizar a existência 'terrena' de uma sociedade 

classista e profundamente desigual - com a igualdade que imperava em 

um 'céu político' completamente independentizado da base material. 

Desse modo se poderia pregar o liberalismo e o democratismo de um 

Estado cuja cidadania, no entanto, não transcendia o universo das 

classes proprietárias, ou que faziam daquela uma questão abstrata e 

inconseqüente" (Borõn, 1995a: 75). 
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A ideologia do individualismo liberal já estava, então, firmemente estabelecida 

antes da universalização dos postulados centrais da democracia - igualdade e liberdade. Será 

este individualismo, conseqüentemente, que irá perpassar todas as instituições posteriormente 

criadas a fim de conciliar a necessidade de incorporação política das massas com uma 

economia de mercado. A despeito de Macpherson (1978: 10) sugerir que "( ... ) uma posição 

liberal não precisa ser tomada como dependente para sempre de uma aceitação dos 

pressupostos capitalistas", o liberalismo tem servido sobretudo para justificar as liberdades do 

mercado em detrimento das liberdades do Homem. 

Há que ressaltarmos a preocupação de Tzvetan Todorov, teórico na área da 

literatura, em distinguir o entendimento do termo individual como a renúncia dos interesses 

públicos em favor da esfera privada (família, amigos, prazeres), visão de Tocqueville, do 

sentido mais amplo que adquiriu em função do espírito igualitário que reina na democracia, 

quando o indivíduo humano é o valor cardeal. Segundo Todorov, a primeira acepção 

conduziria à solidão e a segunda à autonomia. Questiona-se ele se há uma correlação 

necessária e inevitável entre ambas e se, "( ... ) o reconhecimento do indivíduo como sujeito de 

direito, como valor irredutível, conduz inexoravelmente ao atomismo social e ao isolamento 

essencial dos indivíduos". Conclui Todorov que a rebelião à lei externa (emanada de Deus, da 

tradição) não significa uma despreocupação com a comunidade humana, não sendo necessário 

reduzirmos o individualismo ao egotismo, isto é, somos livres para exercermos nossa 

autonomia, não para prescindirmos da existência do Outro (Todorov, 19/05/96: 9). Mas é o 

individualismo destituído da visão do Outro que vem prevalecendo, conduzindo ao que Sartre 

chamou de pluralidade de solidões. 

Quando os valores liberdade e igualdade foram concebidos e utilizados a fim de 

dirigir a sociedade contra a opressão dos monarcas, pensava-se neles de uma outra forma e, 

apesar dos diferentes usos e das distorções que sofreram ao longo da história da humanidade, 

continuam sendo os valores fundamentais da relação entre os homens e da relação entre 
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qualquer Estado e Sociedade que possam ser pensados no mundo ocidental atual. Já não se 

concebe uma Sociedade que não seja democrática, isto é, livre e justa. 

Não há, entretanto, uma Sociedade totalmente livre e nem totalmente igual. Como 

diz Bobbio, isto é apenas "um ideal-limite". Democracia, para ele é uma questão de grau, "( ... ) 

a maior ou menor democraticidade de um regime se mede precisamente pela maior ou menor 

liberdade de que desfrutam os cidadãos e pela maior ou menor igualdade que existe entre eles" 

(Bobbio, 1996: 8). Mas enquanto apenas um homem pode ser livre sem que nenhum outro o 

seja, a igualdade pressupõe uma relação, só se é igual ou diferente quanto a alguém. 

Liberdade, portanto, é um valor individual e igualdade que Bobbio, com muita pertinência, 

prefere seja substituída por justiça3
, "( ... ) é o bem social por excelência e, nesse sentido, 

virtude social, como dizia Aristóteles" (Bobbio, 1996: 16). Na tradição liberal, no entanto, 

tanto liberdade como igualdade são limitadas pelos pressupostos do mercado. 

Verificamos com Fleury (1994) ademais, que em seus primórdios o liberalismo 

não comportava uma feição democrática no que conceme à igualdade dos indivíduos entre si. 

Todos eram iguais sim, mas ao nível das relações de mercado. Os pressupostos da igualdade e 

da liberdade individual opunham-se às medidas de proteção social, o que era justificado 

utilizando-se do argumento de que medidas protecionistas reduziriam o grau de liberdade 

individual e poderiam colaborar para o retomo de uma relação de servidão. "A associação 

liberal-democrático é pois muito mais recente e realizou-se apesar e em contradição à filosofia 

liberal de preservação da liberdade individual" (Fleury, 1994: 69), no que concordam, entre 

outros, Macpherson (1978: 10), Sousa Santos (1996: 81-7), Coutinho (1984: 28) e Borôn 

3 "De todo o modo, a igualdade consiste apenas numa relação: o que dá a essa relação um valor, o que faz dela uma meta 
humanamente desejável é o fato de ser justa. Em outras palavras, uma relação de igualdade é uma meta desejável na 
medida em que é considerada justa, onde por justa se entende que tal relação tem a ver, de algum modo, com uma ordem a 
instituir ou a restituir (uma vez abalada), isto é, com um ideal de harmonia das partes de um todo, entre outras coisas 
porque se considera que somente um todo ordenado tem a possibilidade de durar ( ... ) Finalmente, deve-se notar que, entre 
os próprios princípios de justiça, comumente considerados, alguns são mais igualitários que outros: um princípio é tanto 
mais igualitário quanto menores forem as diferenças presumíveis entre os homens com relação ao critério adotado. O 
princípio a cada um segundo a necessidade é considerado o mais igualitário de todos os princípios ( ... ) De todo o modo, 
quaisquer que sejam as diferenças específicas, o que caracteriza as ideologias igualitárias em relação a todas as outras 
ideologias sociais que tambêm admitem ou exigem esta ou aquela fonna particular de igualdade é a exigência de uma igualdade 
também material, enquanto distinta da igualdade perante a lei e da igualdade de oportunidades" (Bobbio, 1996: 15-35). 
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(1995a), O qual irá situar a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a Grande Depressão 

como marcos temporais, a partir dos quais: 

"( ... ) o Estado burguês já só poderia reclamar para si o título de 

'democrático' à condição de que repousasse sobre uma base de 

massas, algo inconcebível - e inadmissível - na teoria convencional. 

Essa 'necessidade histórica' precipitaria uma importante reformulação 

do liberalismo, dando assim nascimento ao liberalismo democrático e à 

instável tentativa de reconciliar capitalismo com democracia" (Borõn, 

1995a,72). 

A força do operariado teve uma importância fundamental na construção desta 

relação Estado/Sociedade mais democrática, é o que salientam Sousa Santos (1996: 84) e 

Fleury (1994). Segundo esta cientista política, se a burguesia foi a classe revolucionária para o 

liberalismo, a classe operária o foi para a doutrina liberal-democrática (Fleury, 1994: 69). 

Interessante é ressaltarmos que a incorporação dos direitos sociais pelo Estado liberal, através 

de políticas sociais seria, provavelmente, o aspecto mais democrático da relação a qual os 

teóricos se referem. 

O máximo de conquista da igualdade no interior do Estado capitalista moderno foi 

o Estado de Bem-Estar Social, pensado como o responsável pelo desenvolvimento de 

programas e ações de assistência pública destinados aos pobres, onde eqüidade nada mais 

significa que "a relação de proporcionalidade entre contribuições e beneficios no interior do 

Seguro Social" (Fleury, 1994: 103). Diferentemente, seria concebido este Estado de Bem

Estar na perspectiva social-democrata, onde o conjunto de políticas públicas "garante a 

cidadania universal e a igualdade básica que, por sua vez, se identifica com a noção de 

eqüidade" (Fleury, 1994: 103). 
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O igualitarismo é, segundo Bobbio, uma utopia que propulsiona o 

desenvolvimento histórico. Para ele, 

"( ... ) a igualdade entendida como equalização dos diferentes é um ideal 

permanente e perene dos homens vivendo em sociedade. Toda 

superação dessa ou daquela discriminação é interpretada como uma 

etapa do progresso da civilização. Jamais como em nossa época foram 

postas em discussão as três fontes principais de desigualdade entre os 

homens: a raça (ou, de modo mais geral, a participação num grupo 

étnico ou nacional), o sexo e a classe social ( ... ) Bem mais do que a 

liberdade, é a igualdade - precisamente a igualdade substancial, a 

igualdade dos igualitários - que forma o traço comum e característico 

das cidades ideais dos utópicos ( ... ) Do pensamento utópico ao 

pensamento revolucionário, o igualitarismo percorreu um longo trecho 

do caminho: contudo, a distância entre a aspiração e a realidade 

sempre foi e continua a ser tão grande que, olhando para o lado e para 

trás, qualquer pessoa sensata deve não só duvidar seriamente de que 

ela possa um dia ser inteiramente superada, mas também indagar se é 

razoável propor essa superação" (Bobbio, 1996: pp.43-6). 

Harmonizar democracia e capitalismo, portanto, não tem sido tarefa fácil, mesmo 

mediante a concepção de mediações como cidadania e politicas sociais, pensadas tanto para 

preencher o hiato existente entre o público e o privado na relação Estado/Sociedade modernos, 

como também para responder às demandas de igualdade e liberdade numa forma de produção 

capitalista. Denunciava Rousseau, "( ... ) o Estado de sua época como uma criação do rico para 

assegurar sua posição como classe dominante, um Estado apresentado como beneficio a todos, 
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mas destinado a preservar a desigualdade" (Carnoy, 1988: 32). Um Estado que não parece ter 

mudado de forma significativa ao longo dos últimos anos. 

Há teóricos, inclusive, que não vislumbram qualquer possibilidade de conciliação 

entre democracia e capitalismo; Borõn é um deles. Afirmando que "a democracia cancela, 

teoricamente, as possibilidades de extrair indefinidamente mais-valia"; que "( ... ) no capitalismo 

não pode haver democracia para todos; não pode haver liberdade e igualdade, em sentido 

pleno, para todos"; que "(. .. ) o capitalismo só tolera democracias limitadas, com grandes 

setores da população marginalizados"; conclui que "aprofundá-la eqüivale a aprofundar uma 

contradição que o capitalismo não pode resolver (. .. ) o avanço da democracia será, ao mesmo 

tempo, o avanço do socialismo em sua luta contra o capitalismo" (Borõn, 1995b: 195). Não 

nega ele, como também o faz Coutinho, a transcendência da democracia, mas para ambos, a 

democracia é "( ... ) um valor estratégico permanente, na medida em que é condição tanto para 

a conquista quanto para a consolidação e aprofundamento ( ... )" de uma nova sociedade 

(Coutinho, 1984: 25). 

Considera Bobbio, entretanto, igualitarismo e liberalismo apenas parcialmente 

antitéticos, já que o liberalismo não nega a igualdade à totalidade dos sujeitos, mas "( ... ) à 

totalidade (ou quase totalidade) dos bens e dos males com relação aos quais os homens 

deveriam ser iguais, ou seja, admite a igualdade de todos não em tudo (ou quase tudo), mas 

somente em algo, um algo constituído, habitualmente, pelos chamados direitos fundamentais, 

ou naturais, ou como hoje se diz, humanos" (Bobbio, 1996: 40). Para ele, o liberalismo quando 

protege incondicionalmente a liberdade de possuir e de acumular, origina grandes 

desigualdades sociais (Bobbio, 1996: 42), o que Rousseau, apesar de aceitar desigualdades de 

graus de poder e de riqueza, consideraria inadmissível em uma sociedade que pretendesse ser 

democrática. Esse filósofo argumentava que "( ... ) nenhum cidadão deveria ser tão opulento 

para poder comprar outrem, e nem tão pobre para ser constrangido a vender a si próprio" (in 

Carnoy, 1988: 34). 
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Interessante é a análise que aquele cientista político, Bobbio, faz da diversidade das 

concepções de sociedade que fundamentam o liberalismo e o igualitarismo. O primeiro teria 

suas raízes em uma sociedade individualista, conflitualista e pluralista, onde a finalidade 

principal seria a expansão da personalidade individual. A sociedade igualitária, ao contrário, 

seria totalizante, harmônica e monista, objetivando o desenvolvimento harmonioso da 

comunidade. Diferentes Estados, indubitavelmente, corresponderiam a estas sociedades: "( ... ) 

limitado e garantista, o Estado liberal~ intervencionista e dirigista, o Estado dos igualitários" 

(Bobbio, 1996: 42). 

Tanto Bobbio como Borõn não vêem na história casos que demonstrem ausência 

da contradição entre democratização política e autocracia econômica. Para Borõn (1996: 75) 

"o que tem havido são 'compromissos' que cavalgam sobre essa contradição e atenuam seus 

aspectos mais desestabilizantes: não é outro o significado que tem a democracia burguesa e o 

Estado keynesiano de bem-estar". Compartilhando dessas idéias, Veríssimo considera a 

democracia na autocracia econômica em que vivemos, uma ilusão (Gazeta do Povo, 08/08/96: 

28). 

Tal ilusão nos é desvendada com a declaração de Friedrich von Hayek, 

considerado um dos fundadores do neoliberalismo, de que "( ... ) se tivesse que escolher entre 

uma economia de livre mercado com um governo ditatorial ou uma economia com controles e 

regulações mas com um Estado democrático, escolheria sem dúvida o primeiro" (Borõn, 

1995a: 10 1). Fica-nos a certeza de que as conquistas democráticas além de recentes não são 

definitivas, e que as lutas permanecem. É o que diz Bobbio: 

"Não há nem uma liberdade perdida para sempre, nem uma liberdade 

conquistada para sempre: a história é uma trama dramática de 

liberdade e de opressão, de novas liberdades que se deparam com 

novas opressões, de velhas opressões derrubadas, de novas liberdades 
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reencontradas, de novas opressões impostas e de velhas liberdades 

perdidas ( ... ) dado que uma liberdade é sempre uma liberdade concreta, 

uma liberdade em relação a uma anterior servidão, não sendo jamais a 

liberdade definitiva - o século da liberdade foi, na realidade, o século 

da liberdade ou das liberdades que a burguesia conquistara para si 

contra as classes feudais, ou, mais precisamente, foi o século não da 

liberdade mas do liberalismo, ou seja, de um certo modo de entender e 

de realizar a liberdade, o qual, ao mesmo tempo em que rompia cadeias 

antigas, forjava e reiterava outras, e ainda mais duras e resistentes" 

(Bobbio, 1996: 75-81). 

Afirmativa confirmada por Freire ao considerar a necessidade da permanente luta 

pela liberdade, "( ... ) condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os 

homens como seres inconclusos" (Freire, 1987: 34). Este importante estudioso da área da 

educação, ressalta um aspecto extremamente relevante da opressão - a introjeção da sombra 

dos opressores pelos oprimidos, o que dificulta sobremaneira a libertação. Os oprimidos 

passam a temer a liberdade, "na medida em que esta, implicando a expulsão desta sombra, 

exigiria deles que 'preenchessem' o 'vazio' deixado pela expulsão com outro 'conteúdo' - o de 

sua autonomia. O de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres" (Freire, 1987: 34-8). 

Além da expulsão da sombra do opressor, que teria sua resolução na relação entre 

as pessoas, e da libertação frente ao Estado, há que considerarmos a liberdade sobretudo no 

que se refere à organização da produção e da sociedade como um todo. Uma liberdade que 

"( ... ) envolve não o cidadão, isto é, o homem público, mas o homem 

enquanto ser social, enquanto homem. Nesse sentido, parece que a 

direção do desenvolvimento histórico não seja mais do Estado 
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despótico ao Estado liberal, mas do Estado liberal à sociedade 

liberada ( ... ) O que caracteriza a sociedade tecnocrática não é o 

homem escravo, o homem servo da gleba, o homem súdito, mas o não

homem, o homem reduzido a autômato, a engrenagem de uma grande 

máquina da qual não conhece nem o funcionamento nem a finalidade. 

Pela primeira vez, encaramos com angústia não um processo de 

servidão ou de proletarização, mas, de modo mais geral, um processo 

de desumanização" (Bobbio, 1996: 86-7). 

Processo que Enzensberger denuncia, apontando o do~nio do que denomina de 

analfabeto secundário - pessoa destituída de memória, de compreensão do que acontece com 

ele, que se considera bem informado, que consegue decodificar instruções, pictogramas e 

cheques e se movimenta num mundo que o isola de qualquer desafio à sua confiança, 

facilmente adaptável, que não se frustra com o ambiente que o criou; na essência, um 

consumidor qualificado para a sociedade contemporânea (Enzensberger, 1995b: 50). 

"Manipuladas por forças sinistras, as massas trabalhadoras se transformaram num bando de 

idiotas consumistas" (Enzensberger, 1995b: 144). 

Pensar o homem em libertação e um Estado e uma Sociedade democratizando-se 

é pensar uma cidadania e políticas sociais que realmente contribuam para a emancipação 

humana. 
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1.1 Cidadania: diferentes concepções 

A liberdade é o valor democrático que tem uma relação direta com a construção 

do conceito de cidadania no Estado capitalista moderno. É necessário, portanto, que nos 

aprofundemos na análise deste valor não apenas para o entendimento de seu emprego no 

âmbito da concepção liberal, como também para que possamos compreender as diferentes 

posibilidades de concebê-lo. 

Rá duas formas distintas mas não incompatíveis de se pensar a liberdade: uma 

como vontade coletiva, isto é, de autodeterminação do corpo social do qual o indivíduo faz 

parte, chamada liberdade do Estado, onde o sujeito da liberdade é o ente coletivo Estado; e 

outra, cujo sujeito histórico é o indivíduo singular, autodeterminado, denominada liberdade em 

face do Estado. A primeira seria expressa, também, como liberdade positiva, compreendendo 

"( ... ) a possibilidade do sujeito orientar seu próprio querer no sentido de uma finalidade, de 

tomar decisões sem ser determinado pelo querer dos outros", seria a liberdade do cidadão 

(Bobbio, 1996: 51). Para os filósofos seria esta uma visão indeterminista, isto é, da libertas 

necessitate, onde o "( ... ) sujeito humano na plena pose de suas faculdades, ainda que dentro de 

certos limites e em determinadas circunstâncias ( ... )" se autodeterminaria (Bobbio, 1996: 55). 

A segunda, onde o sujeito é o indivíduo singular, pode ser denominada liberdade negativa, 

compreendendo "( ... ) tanto a ausência de impedimento, ou seja, a possibilidade de fazer, 

quanto a ausência de constrangimento, ou seja, a possibilidade de não fazer", seria a liberdade 

do burguês, as liberdades civis; uma visão determinista de liberdade (Bobbio, 1996: 49). Para 

os filósofos seria a libertas a coactione, "( ... ) na qual o curso natural dos eventos não é 

obstaculizado em seu desenvolvimento necessário" (Bobbio, 1996: 55). 

Segundo Bobbio, a liberdade positiva qualifica não o agir humano, mas sim a 

vontade, enquanto a liberdade negativa qualifica a ação. Diz ele: 
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"( ... ) O que torna uma ação não livre é um impedimento 

(ou um constrangimento), enquanto o que faz uma vontade 

ser uma vontade não livre é o fato de ser guiada ou dirigida 

por um sujeito diverso do sujeito do querer, ou seja, o fato 

de ser heteroguiada ou heterodirigida ( ... ) para que se 

possa dizer que uma ação é liwe-, basta o fato negativo de 

não ser impedida ou forçada; para que se possa dizer que a 

vontade é livre, é necessário não apenas o fato negativo de 

não ser determinada, mas o fato positivo da vontade. Se 

existe uma dificuldade com relação à liberdade positiva, ela 

não reside tanto em entender corretamente o significado da 

expressão e encontrar o exato critério para distingui-la da 

liberdade negativa, mas em determinar o momento no qual 

se pode dizer que uma vontade é determinada por si 

mesma" (Bobbio, 1996: 68). 

Salientando constantemente que as duas liberdades têm uma certa intimidade, 

Bobbio aponta que a relação entre ambas refletiria o problema da convivência entre liberalismo 

e democracia. ''Enquanto as liberdades civis são uma condição necessária para o exercício da 

liberdade política, a liberdade política - ou seja, o controle popular do poder político - é uma 

condição necessária para, primeiro, obter e, depois, conservar as liberdades civis. Trata-se, 

como qualquer um pode ver, do velho problema da relação entre liberalismo e democracia" 

(Bobbio, 1996: 65). 

A concepção de cidadania no liberalismo, baseia-se principalmente na idéia de 

liberdade negativa, onde o sujeito é o indivíduo singular, sendo uma liberdade em face do 

Estado, uma liberdade da ação e não da vontade. A transformação do súdito em cidadão 



35 

acontece com o estabelecimento do habeas corpus (que tenhas o teu corpo) no final do século 

XVII (Gruppi, 1980: 13); mecanismo instituído a fim de dificultar o constrangimento das 

prisões arbitrárias. Com o desenvolvimento do Estado capitalista os direitos sociais e políticos 

frente ao Estado ampliaram-se e cidadania pode ser concebida então como, "( ... ) relação que 

se estabelece entre indivíduos, igualados a nível formal, e o seu Estado, através da participação 

dos primeiros no exercício do político e no atributo de um conjunto de direitos positivos frente 

a este Estado ( ... )" (Fleury, 1994: 43). 

Para Fleury, a cidadania é uma concepção do capitalismo que, apesar de ser 

"( ... ) condição de reprodução da dominação social desde que oculta a 

existência das relações contraditórias de exploração ( ... ) representa um 

avanço na luta das classes oprimidas em relação à situação 

anteriormente existente de total exclusão do servo e do escravo da 

comunidade política ( ... ) se por um lado a cidadania enquanto relação 

individual de direito entre cidadão e seu Estado foi a negação da 

existência de classes sociais, por outro lado seu reconhecimento foi 

absolutamente imprescindível para a constituição, organização e luta 

das classes dominadas" (Fleury, 1994: 43-4). 

Salienta Spink, que a relação no Estado capitalista moderno, chamado por ele de 

simbólico moderno, distintamente ao Estado tradicional onde a sociedade era vista como um 

subordinado, os papéis sociais presentes são de cidadãos, de representantes e de governos 

eleitos. Não há uma presença do cidadão na esfera pública, sendo o conflito de classes sociais 

mediado por um Estado regulador e fornecedor de serviços. É uma relação de direitos e 

deveres, onde o cidadão é concebido como usuário ou cliente. Segundo este psicólogo social, 

a superação desta concepção dar-se-ia retomando-se, de forma construtivista, a noção 

\ 
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marxista do Estado em desaparecimento, ou seja, "( ... ) da gradativa perda do conteúdo 

simbólico da separação do cidadão e do Estado pela coletivização social do segundo pelo 

primeiro; não por um mecanismo organizacional intermediário - porque isso simplesmente 

reproduz o anterior - mas de maneira direta. Este seria o terreno da presença direta e não 

indireta do cidadão na esfera pública, como alguém 'presente'; cidadão este que tem direitos e 

deveres para com os demais membros da sociedade" (Spink, 1994: 110). 

Sousa Santos (1996: 240-78), do mesmo modo, vê a possibilidade de uma 

cidadania concebida para além do marco liberal da distinção entre Estado e Sociedade, quando 

propõe a superação da tensão existente entre a igualdade da cidadania e a diferença da 

subjetividade no marco da emancipação, isto é, das diferentes racionalidades e não no marco 

da regulação (princípio do Estado, princípio do mercado e princípio da comunidade t. Para 

ele, o alargamento da política com a repolitização global da prática social, constituirá uma 

nova cidadania baseada tanto na obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado, como 

na obrigação política horizontal entre cidadãos. 

Seria, portanto, o resgate do princípio da comunidade como é definido por 

Rousseau, onde a vontade geral tem de ser construída com a participação efetiva dos cidadãos, 

de modo autônomo e solidário (Sousa Santos, 1996: 239). Uma cidadania que seria 

multiplicidade, envolvendo "( ... ) elementos históricos, determinações estruturais, subjetividade 

e até mesmo o prenúncio de uma ruptura iminente de epistéme que leva a ampliar o conceito 

para incluir aí não mais apenas os direitos construídos à luz das teorias da igualdade, como 

também a integração criativa da diferença, da ética e até mesmo, ou sobretudo, da felicidade" 

(paris Spink, 1994: 10). 

4 Para Sousa Santos o projeto sócio-cultural da modernidade antecede o modo de produção capitalista e deverá 
esgotar-se antes desse. A modernidade assenta-se em dois complexos pilares,o da regulação e o da 
emancipação, constituídos cada um de três princípios. O pilar da regulação é formado pelo princípio do 
mercado, princípio do Estado e princípio da comunidade. O da emancipação, constituído por três lógicas de 
racionalidade: a racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura; a racionalidade moral-prática da ética 
e do direito; e a racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da técnica. Salienta ele, que esses dois pilares 
se ligam por cálculos de correspondência (Sousa Santos, 1996: 77). 
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A incorporação da alteridade é posta por vários teóricos, entre eles Paris Spink 

(1994), Sawaia (1994), Rolnik (1994), Enzensberger (1995b) e Sousa Santos, como uma dos 

fatores mais importantes que levaria ao rompimento desta visão de cidadania que universaliza e 

igualiza as particularidades do sujeito, transformando-o em "( ... ) unidades iguais e 

intercambiáveis no interior de administrações burocráticas públicas e privadas , receptáculos 

passivos de estratégias de produção, enquanto força de trabalho, de estratégias de consumo, 

enquanto consumidores, e de estratégias de dominação, enquanto cidadãos da democracia de 

massas. A igualdade da cidadania colide, assim, com a diferença da subjetividade ( ... ) " (Sousa 

Santos, 1996: 240). O que Rolnik denuncia como sendo a predominância do homem da moral, 

o qual constitui um muro de ideais que "( ... ) delimita um suposto espaço de nossa suposta 

unidade" (Rolnik, 1994: 175), e que deve ser modificado. 

Manzini-Couvre vê a sociedade atual composta por sujeitos sujeitados, resultado 

de uma cultura de massa que é consumida em massa, a qual promove uma igualdade passiva 

que desemboca em uma cidadania massificada, inerte e desmobilizadora, o que dificultaria 

sobremaneira quaisquer mudanças fora dos limites dos interesses das elites. A mudança para 

uma nova realidade segundo esta socióloga, seria a passagem do homem-cidadão-massa para o 

homem-cidadão-público, o que em Arendt seria a distinção entre o animallaborans, "( ... ) o 

homem que se ocupa e trabalha para ter suas necessidades básicas, e sempre outras mais 

necessidades atendidas, mas que aí fica empacado", do homem político. Seria romper com uma 

sociedade organizada tiranamente com a finalidade única do consumo, onde o labor acontece 

pelo próprio labor (Manzini-Couvre, 1994: 124-7). 

Considera fundamental Sawaia, colocar no centro da reflexão sobre a cidadania 

"( ... ) a individualidade, a autonomia e a pluralidade, idéias escamoteadas na maioria das 

definições e no uso corrente deste conceito, tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil". 

Segundo ele, cidadania deve ser concebida não mais como homogeneização, negando a 

diferença e destruindo as singularidades, e nem como heteronomia , colocando-se sob a tutela 
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de outrem, no caso o Estado, para ter garantidos direitos e liberdades (Sawaia, 1994: 147). O 

que é revelado por Manzini-Couvre (1994: 132) quando aponta a passividade das massas 

frente ao Outro (o Poder). Resgatar a autonomia e a pluralidade na distribuição dos direitos e 

deveres bem como a consciência desses direitos, segundo Sawaia, é uma necessidade, mas não 

a única. O sentir-se igual aos outros, com os mesmos direitos é fundamental para suscitar a 

adesão, a mobilização, tanto quanto criar as condições para agir em defesa desses direitos 

(Sawaia, 1994: 152). 

Acreditamos, portanto, que uma concepção nova e diferente daquela baseada nos 

pressupostos do Estado capitalista, como o quer Spink, ou rompendo com os preceitos da 

modernidade, como o pretende Sousa Santos, deverá ser construída. Uma cidadania concebida 

no marco da emancipação, que favoreça a constituição tanto de homens autônomos, mas não 

solitários, como também de uma prática social repolitizada, não mais subproduto do homem da 

moral, que respeite, por conseqüência, a alteridade. Um homem não mais igualado pela 

uniformização, massificação e mediocridade. 
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1.2 Políticas Sociais: limites e possibilidades 

Ao lermos sobre a guerra em que têm se tomado as areias das praias do Rio de 

Janeiro com a invasão de jovens dos subúrbios cariocas, consideramos importante a análise 

que fez o antropólogo e professor da PUC-Rio de Janeiro, José Carlos Rodrigues, quando 

pretendemos elaborar uma representação das políticas sociais. Segundo ele, as linhas expressas 

construídas a fim de facilitar o acesso do empresário que mora na Barra (um bairro de classe 

média alta do Rio de Janeiro) aos bairros da Zona Norte ou do Centro da cidade do Rio de 

Janeiro (onde se concentram não apenas as indústrias, empresas e escritórios comerciais, como 

também as populações de renda mais baixa), possui mão e contramão, isto é, facilita, do 

mesmo modo, a vinda dos que moram do outro lado do 'ltinel" para a praia (in Paixão & 

Leite, 20/10/96: pp.72-5). Para nós, as políticas sociais podem ser representadas como uma 

''via de duas mãos": têm suas limitações, mas são capazes, também, de significar diferentes 

possibilidades. 

Conceber as políticas sociais como uma ''via de duas mãos" presume não aceitar 

uma concepção instrumentalista de Estado na qual estas políticas significam um instrumento da 

classe dominante, a serviço exclusivo da consolidação da dominação econômica (Fleury,1994: 

16). 

As políticas sociais são, para nós, mediações, onde o público e o privado irão 

mesclar-se, deixando transparecer contradições. Ao mesmo tempo que estas contradições 

propiciariam a atenuação tanto dos efeitos perversos do mercado quanto dos conflitos de 

classe, seriam também a arena onde os dominados poderiam se afirmar, possibilitando a 

criação de sujeitos políticos diversos. 

"Assim sendo, da mesma forma que a classe dominante reafirma e 

recria sua supremacia na articulação dos conteúdos sociais ao seu 
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projeto, a classe dominada luta por uma outra forma de articulação 

destes conteúdos, que é, ao mesmo tempo, o processo de construção 

de sua identidade e seu projeto nacional" (Fleury, 1994: 51). 

As políticas sociais envolvem diferentes atores como a burocracia estatal, a 

burguesia industrial, os trabalhadores urbanos, os movimentos sociais, e outros. São, portanto, 

quase sempre multideterminadas. O embate entre estes atores é que indicará, como o 

demonstra Fleury, o formato e o conteúdo das políticas sociais. Podem estas, portanto, 

responder aos interesses do capital ou às necessidades da população (Fleury, 1994: 43-9), ou 

ainda diriamos, representar uma conciliação entre ambos. Parece-nos que é neste confronto 

que se encontram as possibilidades de emancipação decorrentes das políticas sociais. 

A construção de um Estado de Bem-Estar, onde as políticas sociais foram causa e 

conseqüência, se deu por pressão das lutas sociais de classe, uma cidadania organizada 

representada por sindicatos atuantes, partidos políticos e outras associações. Não foi uma luta 

apenas pela quantidade de vida, mas principalmente pela melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador. 

Por ter a participação ativa das classes trabalhadoras, a construção das políticas 

sociais, numa etapa do capitalismo que Sousa Santos chamou de capitalismo organizado, "( ... ) 

colidiu significativamente com o princípio do mercado, conduzindo a uma relação mais 

equilibrada entre o princípio do Estado e o princípio do mercado e, com ela, a uma nova 

estrutura de exploração capitalista, precisamente o capitalismo organizado" (Sousa Santos, 

1996: 244). A composição das políticas sociais no marco da democracia liberal e sua 

conseqüente apropriação pelo Estado impôs limitações quanto às possibilidades emancipatórias 

destas políticas, o que bem demonstra Sousa Santos (1996: 245): 
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"( ... ) é, no entanto, importante ter em conta que as lutas operárias pela 

cidadania social tiveram lugar no marco da democracia liberal e que 

por isso a obrigação política horizontal do princípio da comunidade só 

foi eficaz na medida em que se submeteu à obrigação política vertical 

entre cidadão e Estado. A concessão dos direitos sociais e das 

instituições que os distribuíram socialmente são expressão da expansão 

e do aprofundamento dessa obrigação política. Politicamente, este 

processo significou a integração política das classes trabalhadoras no 

Estado capitalista e, portanto, o aprofundamento da regulação em 

detrimento da emancipação. Daí que as lutas pela cidadania social 

tenham culminado na maior legitimação do Estado capitalista. Daí que 

o capitalismo se tenha transformado profundamente para, no 'fim' do 

processo da sua transformação, estar mais hegemônico do que nunca". 

Hegemonia que Fleury (1994: 24-7) explica utilizanndo-se da concepção de Estado 

Ampliado de Gramsci, em que 

"( ... ) o exercício do poder político nas sociedades complexas, a 

reprodução da dominação de classe, não estaria restrito às funções 

coercitivas mas envolveria ademais o alcance do consentimento ativo e 

voluntário dos dominados, ou seja, a hegemonia ( ... ) na existência de 

sociedades civis altamente desenvolvidas e organizadas, as classes 

dominantes necessitassem ter a direção moral e não apenas o domínio e 

controle dos aparelhos coercitivos de Estado ". 

As políticas sociais são parte importante do processo hegemônico de uma classe, 
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"( ... ) na medida em que permitem a incorporação dos interesses 

materiais das classes dominadas; remetem ao campo dos conteúdos 

ideológicos nacional-populares; referem-se às práticas de produção dos 

sujeitos; materializam-se em um aparelho jurídico-administrativo

prestador de serviços que corporifica a ampliação do Estado (. .. ) 

argumenta-se que a suavização das tensões sociais decorre tanto da 

incorporação pelo Estado das demandas sociais das classes dominadas, 

quanto pelo fato de que este processo se dá de forma a negar o 

conteúdo de classes de tais reivindicações. Assim a incorporação das 

demandas populares via políticas sociais desideologizaria estas 

problemáticas, que passariam a ser tratadas como uma questão de 

engenharia social abordada tecnicamente por um conjunto de experts" 

(Fleury, 1994: 50). 

Aponta ainda Fleury (1994: p.52), o aspecto normalizador e educador destas 

políticas, sua dimensão pedagógica, que irá contribuir para a aceitação inconteste das normas 

de trabalho impostas às classes trabalhadoras como também para a reprodução do lugar 

ocupado por esta classe no sistema produtivo. Esse aspecto dificultaria sobremaneira a 

possibilidade de consciência da opressão por parte dos oprimidos. 

Além dessas limitações destacamos a não linearidade das políticas sociais, isto é, 

elas não obedecem um curso ascensional e irreversível, elas não são lineares quanto às 

conquistas, mas sim, cíclicas, dependendo "( ... ) dos problemas de regulação da sociedade mais 

ampla que o governo tem que enfrentar" (Fleury, 1994: 121). Para Chomsky (1996:p.29), as 

políticas sociais, até mesmo num país tão rico e poderoso quanto os Estados Unidos, estão 

hipotecada aos ricos setores internacionais e deles dependme. As crises no capitalismo, 
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portanto, podem representar uma tendência ao retorno às políticas assistenciais, modalidade da 

qual as políticas sociais nunca conseguiram romper (Brunhoffin Fleury, 1994: 121). 

Certo é que, apesar das dificuldades e limitações em relação às políticas sociais, há 

que ressaltarmos o aspecto de luta que tem caracterizado as conquistas sociais; o que se reflete 

na não homogeneidade do retrocesso destas conquistas. Quanto mais organizada e 

participativa tem sido a classe trabalhadora na obtenção dos direitos sociais, mais dificil tem 

sido aos governantes adeptos das políticas neoliberais, impor um modelo de Sociedade que 

negue estes direitos (Fleury, 1994: 121-2). 

Mostra-nos Fleury, a evolução positiva da concepção social sobre a pobreza em 

decorrência da presença dos trabalhadores na arena política. Segundo ela, "( ... ) durante o 

século XIX ... quem submetia-se às ações protecionistas ficava impossibilitado de exercer o 

direito civil de ir e vir, passando à condição que se chamou de 'servidão paroquial' ( ... ) Foi 

necessário que a história demonstrasse a existência dos atores coletivos para que a liberdade e 

igualdade se reencontrassem em uma nova dimensão da cidadania: os direitos sociais" (Fleury, 

1994: p.74). 

Julgamos, conseqüentemente, que o aspecto de não linearidade anteriormente 

apontado como um dos limites das políticas sociais, pode ser considerado como uma de suas 

principais possibilidades, já que o Estado não consegue aprisionar ad eternum as demandas 

sociais. O social é um espaço de confrontos e de surgimento de novos atores. 

Mesmo que concordemos com Fleury (1994: 51) de que "( ... ) as políticas sociais, 

como expansão específica da hegemonia no Estado ampliado, participam na reprodução da 

estrutura social como uma rede de micropoderes por meio da construção de campos 

disciplinares, instituições prestadoras de serviços, um corpo de técnicos qualificados e um 

conjunto de práticas normalizadoras", temos que reconhecer a possibilidade de que neste 

espaço estejam surgindo, também, micropoderes antagônicos que levem a mudanças. 
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É O que nos assegura Sousa Santos (1996: p.256) quando salienta a convivência, 

nos últimos vinte anos, entre movimentos emancipatórios poderosos e excesso de regulação, 

demonstrando que a "( ... ) difusão social da produção contribuiu para desocultar novas formas 

de opressão e que o isolamento político do movimento operário facilitou a emergência de 

novos sujeitos sociais e de novas práticas de mobilização social". 

Ao desocultar o valor do cotidiano, este sociólogo apresenta-nos as possibilidades 

emergentes das políticas sociais, pois é este o espaço onde se dá a concretude destas políticas. 

Argumenta ele: 

" Porque os momentos são 'locais' de tempo e de espaço, a fixação 

momentânea da globalidade da luta é também uma fixação localizada e 

é por isso que o cotidiano deixa de ser uma fase menor ou um hábito 

descartável para passar a ser o campo privilegiado de luta por um 

mundo e uma vida melhores. Perante a transformação do cotidiano 

numa rede de sínteses momentâneas e localizadas de determinações 

globais e maximalistas, o senso comum e o dia-a-dia vulgar, tanto 

público como privado, tanto produtivo como reprodutivo, 

desvulgarizam-se e passam a ser oportunidades únicas de investimento 

e protagonismo pessoal e grupal. Daí a nova relação entre 

subjetividade e cidadania" (Sousa Santos, 1996:261). 

Podemos afirmar, portanto, que a despeito das dificuldades e limitações apontadas, 

como também de outras que porventura existam, as políticas sociais são um espaço de 

repolitização do social e podem contribuir para uma efetiva democratização das relações e para 

a construção de sujeitos políticos. 



45 

2- Ascensão do neoliberalismo: derrota dos direitos sociais? 

Conquistas e mudanças aconteceram. Apesar delas, o mundo atual presencia o 

retomo das idéias liberais do século XIX por meio do que hoje se denomina de neoliberalismo. 

Ideologia que apregoa um Estado forte no controle das organizações dos trabalhadores, mas 

parcimonioso nos gastos sociais e nas intervenções econômicas; estabilidade monetária como a 

meta suprema de qualquer governo; contenção dos gastos com bem-estar e a restauração da 

'taxa' natural de desemprego. 

Tais idéias passaram a ganhar terreno com a crise do modelo do pós-guerra no 

início dos anos 1970, e tiveram um novo alento com a queda do comunismo na Europa 

Oriental e na União Soviética no período de 89 a 91. Retomando o argumento do primeiro 

período do capitalismo, denominado de capitalismo liberal por Sousa SantosS (1996: 80-3), 

de que as medidas de proteção social destruíam a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da 

economia, Hayek, talvez o principal ideólogo do neoliberalismo, já em 1947, propunha a 

restauração plena das forças do mercado, nem que para isso fosse necessário a destruição das 

conquistas democráticas (Anderson, 1995: 11-7). 

Salientam Borõn (1995), Sader (1995), Anderson (1995) entre outros, a vitória do 

neoliberalismo no plano ideológico e político, quer gostemos ou não. A ideologia neoliberal 

difundiu-se como senso comum: o mercado é idolatrado; o Estado é demonizado; a empresa 

privada é exaltada e o 'darwinismo social de mercado' aparece como algo desejável do ponto 

de vista econômico. Até mesmo os que se diziam social-democratas "( ... ) repetem que a 

solução da crise atual passa pela desregulação do mercado de trabalho, pela redução dos 

5 É interessante a divisão que Sousa Santos faz do capitalismo: o primeiro período seria do capitalismo liberal, 
que corresponde ao século XIX, onde os ideais capitalistas eclodem sem qualquer mediação; o segundo período 
é chamado de capitalismo organizado, quando se alarga o sufrágio universal, em uma lógica de sociedade civil 
e cidadão, com a conquista de direitos civis e sociais; o terceiro período, chamado de capitalismo 
desorganizado, começa nos anos sessenta e se faz presente até os dias de hoje. Nessa fase, entraram em colapso 
muitas das formas de organização que vigoravam até então e, o princípio do mercado adquiriu pujança sem 
precedentes (Sousa Santos, 1996: 80-93). 
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salários e dos direitos trabalhistas e pela desconstrução do estado de bem-estar social" (Fiori, 

21/04/96: 07). 

Evidencia Anderson, entretanto, que a forma como o liberalismo se apresenta 

nada mais é do que a expressão de uma coalizão de interesses das classes dominantes 

(Anderson, 1995: 4). E Salama, sem dizer quais, mas acreditando que existam, propõe saídas à 

crise sócio-econômica que se estabeleceu no mundo atual, mediante uma leitura radicalmente 

diferente da que é feita pelos neoliberais (1995: 178). 

Segundo Anderson, 

"Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo 

nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, 

ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, 

criando sociedades marcadamente mais desiguais, embora não tão 

desestatizadas como queria. Política e ideologicamente, todavia, o 

neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores 

provavelmente jamais sonharam, disseminando idéias de que não há 

alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou 

negando, têm de adaptar-se a suas normas. Provavelmente nenhuma 

sabedoria convencional conseguiu um predomínio tão abrangente 

desde o início do século como o neoliberal hoje" (Anderson, 1995: 

p.23). 

Campos, professor de geografia humana da USP, considera que o sucesso da 

democracia de mercado seria conseqüência do "( ... ) fascínio deste fim de século pelas cifras e 

pelas coisas e a rendição do homem comum frente aos objetos". A transformação do homem 

em consumidor, entretanto, nada mais é do que a base da ideologia capitalista de mercado, o 



47 

que é incansavelmente denunciado por Kurz, sociólogo alemão, que acredita ser o capitalismo 

o responsável pela dissolução da sociedade em indivíduos abstratos autistas (Kurz, 15/09/96: 

13): 

"A cisão dos sentimentos, das experiências sensíveis e dos sonhos pela 

razão abstrata deu origem a uma esfera de 'irracionalismo' divorciada 

dos fins e idéias racionais - e isso tanto nos indivíduos como na 

sociedade em geral. A própria razão abstrata autonomizada é apenas 

em seus meios racional, não em seu fim. Esse fim é a 'economização' 

do homem e da natureza sob os ditames da moeda, que por sua vez 

não tem procedência racional, mas mágica. Não somente as relações 

sociais da modernidade são transpassadas pela moderna magia da 

moeda e o seu irracional fim em si mesmo, mas também a própria 

ciência e técnicas modernas" (Kurz, 07/07/96:7). 

Apesar de denunciar os perigos do pensamento único difundido pelo processo de 

globalização econômica, para nossa perplexidade, Touraine irá defendê-lo, mesmo que 

parcialmente, utilizando-se de um importante argumento da proposta neoliberal que seria o da 

eficiência do mercado contra o burocratismo do Estado. Para ele, "( ... ) esse pensamento único 

tem uma função precisa e importante, embora limitada. Seu objetivo é eliminar todas as formas 

decadentes e desgastadas dos chamados Estados de mobilização que tiveram papel de destaque 

na evolução do pós-guerra, tanto na América Latina como na Europa Ocidental ou na Europa 

Oriental comunista" (Touraine, 18/02/96: 7). Não obstante salientar o alcance restrito da 

função das medidas neoliberais considerando que seriam apenas parte de uma transição, 

parece-nos que este sociólogo considera eficaz matar uma pulga com um canhão. 
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Nada justifica o neoliberalismo para Sader (1995: 147), já que esta ideologia nega 

tudo que tenha a ver com a igualdade, com a eqüidade e com a justiça social, levando a um 

alto grau de desigualdade no mundo atual. O aumento das desigualdades no conjunto dos 

países da Organização Européia para o Comércio e Desenvolvimento- OCDE, onde se reduziu 

a tributação dos salários mais altos e houve uma ampliação significativa de operações 

puramente parasitárias, como a dos valores das bolsas, em detrimento dos salários, mais uma 

vez confirma o que Anderson acredita serem as bases ideológicas do neoliberalismo. 

Reforça este pensamento, Borõn, ao considerar a pobreza e os sofrimentos das 

massas como um significado promissor para o neoliberalismo, já que representam o movimento 

das forças do mercado livre de regulações governamentais (1995: 103). Para Anderson, 

inclusive, o único fracasso do neoliberalismo seria a não diminuição do peso do Estado de 

Bem-Estar apesar de todas as medidas tomadas para conter os gastos sociais (1995: 15-6). 

Mostra-nos, Therborn, que as conseqüências da revigoração inconteste dos valores do 

mercado, como a tendência à elevação do desemprego estrutural e a precariedade dos vínculos 

nas margens do mercado de trabalho, favorecem a manutenção de esquemas institucionais do 

Estado de Bem-Estar (1995: 161). 

Apesar das dificuldades em destruir o Estado Providência, Borõn considera que a 

vítima mais destacada desse capitalismo que surge da receita neoliberal seria a democracia, já 

que a "( ... ) lealdade fundamental da nova ortodoxia econômica - e da grande burguesia 

transnacional que a exibe como sua bandeira - não está depositada na democracia, mas no 

capitalismo" (1995: 101). Até mesmo alguns especialistas de instituições que sustentam 

propostas liberais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, estão 

preocupados com o aumento da pobreza, da desigualdade e da exclusão social. Têm-se 

perguntado se haverá sustentabilidade econômica do ajuste estrutural a médio prazo e se esses 

custos sociais serão viáveis com um regime democrático (Borõn, 1995: 99-100). 



49 

Aponta Chomsky (1996: 13-107) que, em função das estruturas governamentais 

modernas tenderem à coalizão basicamente em torno do poder econômico, vislumbra-se a 

globalização do Estado, que passaria a ser internacional, onde o processo decisório concentrar

se-ia basicamente nas corporações internacionais, o que ele considera um golpe eficaz contra a 

democracia. Salienta ele a total alienação da sociedade norte-americana quanto ao nível da 

tomada de decisão, o que pode ser estendido às outras sociedades mundiais, significando um 

sucesso na destituição do valor das estruturas formais democráticas. 

Alguns economistas como Dornbusch (21/07/96: 03), entretanto, consideram que 

o capitalismo se encontra em uma nova Era de Ouro e "( ... ) uma bem-vinda mudança de 

perspectiva marca o espírito deste final de século" sem o impedimento do "nacionalismo 

maluco", de grandes guerras ou de um ''Estado todo-poderoso" controlando a atividade 

econômica. Para ele, "( ... ) o mundo está em paz, pelo menos por enquanto: as velhas potências 

então cansadas de lutar, e as novas não estão prontas para isso". Acredita este sociólogo que 

"( ... ) talvez esteja aí a maior garantia de uma perspectiva de oportunidades de grande 

desenvolvimento mundial numa economia mundial livre, aberta e competitiva". Afirma 

ademais, que a falência da maioria dos Estados é um importante fator estabilizador, pois impõe 

um ônus maior ao indivíduo. O ônus da miséria? É o que nos perguntamos. 

A despeito destas notícias tão promissoras, parece-nos que "( ... ) o mercado 

mundial vem produzindo mais perdedores do que ganhadores. Isso não se restringe apenas ao 

Segundo e Terceiro Mundos, mas se estende também aos países capitalistas centrais. Quando 

nos primeiros naufragam países e continentes inteiros no sistema internacional de trocas, aqui 

são atingidos contingentes crescentes da população que não conseguem acompanhar a acirrada 

disputa da qualificação profissional" (Enzensberger, 1995a: 29). É o que vemos nos noticiários 

atuais, que nos têm mostrado que as duas maiores potências deste nosso século não 

conseguiram escapar das medidas restritivas em relação aos direitos sociais de sua população. 
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Nos Estados Unidos, considerando que a assistência social tem sido um meio de 

vida, seu atual presidente propõe mudanças radicais no sistema de Bem-Estar Social (Gazeta, 

23/08/96, 22), e a Rússia, ao adotar medidas modernizantes, tem produzido, segundo o 

repórter Gonçalves, "excluídos e desempregados em ritmo informatizado" (Gonçalves, 

23/06/96: 12). 

Parafraseando o repórter José Carlos de Souza Braga, há espectros que rondam o 

neoliberalismo ... 
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2.1 Neoliberalismo e seus espectros 

o principal espectro que ronda o neoliberalismo, apontado pela maioria dos 

teóricos como Chomsky (1996), Touraine (1996), Sousa Santos (1996), Hobsbawm (1995) e 

Sachs (1996) entre outros, é a latinoamericanização ou terceiromundialização do planeta. Ao 

pressupor a necessidade de globalizar os mercados, isto é, abrir os mercados nacionais ao 

capital internacional sem qualquer regra que não seja a de livre competição, todos os países 

ficam vulneráveis aos desejos desse capital que se desloca na sua própria medida, ocasionando 

instabilidades. O mercado livre, ademais, sem a defesa de medidas estatais que atenuem seus 

efeitos, é um excelente mecanismo de concentração de renda É o que demonstra recente 

informe do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (pnud). 

Segundo este informe, aumentou tanto a distância entre os diferentes países, como 

também ampliaram-se as desigualdades no interior dos próprios países. Isso quer nos 

representar que houve um maior crescimento da riqueza dos mais ricos em detrimento dos 

mais pobres - 1,6 bilhões de pessoas vivem pior do que há dez anos. Este documento mostra

nos que o nível de renda de 21 % dos habitantes dos países em desenvolvimento coloca-se 

abaixo da chamada linha de pobreza e que, 37% dos habitantes desses países padecem de 

diversas formas de pobreza. De acordo com o Pnud, as nações mais ricas agora o são muito 

mais e os 360 multimilionários do planeta possuem mais bens que os rendimentos associados 

de 45% dos lares da população mundial. Gustave Speth, administrador do Pnud, inclusive, 

conclui que "( ... ) se persistir o atual ritmo, o desequihbrio econômico entre as nações 

industrializadas e aquelas em desenvolvimento se deslocará da desigualdade para o desumano" 

(Gazeta do Povo, 11/08/96: 23). 

A existência de distâncias sociais e econômicas impostas pelo processo 

globalizante de liberalização da economia é confirmada por Sachs, que aponta a produção 

generalizada de ganhadores e perdedores dentro de cada nação. Baseando-se em estimativa de 
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autores americanos de que apenas um terço da população mundial se insere nos beneficios 

resultantes da globalização econômica, afirma ele, estar havendo uma terceiro-mundialização 

do planeta. Sem importar-se com os custos sociais e ecológicos, o mundo encontra-se inserido 

em uma ordem onde a proposição determinante é competitividade a todo e qualquer preço. 

Temos hoje como modelo de produção, um capitalismo darwinista, 

ideologicamente baseado em um individualismo exacerbado, onde sobrevivem apenas aqueles 

que possuam as melhores capacidades. Opostamente à uma ideologia de solidariedade "( ... ) 

cada um, é convidado a se virar sem olhar os outros". Sachs é um impetuoso critico da 

globalização e considera que o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, aberto no interior de 

cada nação e entre os diferentes países, está produzindo uma massa de excluídos de infinitas 

proporções (Sachs, 21/08/96: 5-7). 

A globalização da crise é bem traduzida nas palavras do repórter José Carlos de 

Souza Braga (01/09/96: 03): 

"A catástrofe das últimas décadas já é visível. É a estagnação 

econômica relativa nos países avançados, desde os anos 70 em 

comparação com os dourados anos 50 e 60. É o declínio relativo da 

força monetária, industrial, comercial e fiscal da potência ainda 

hegemônica - os Estados Unidos - cujos assalariados empobrecem e 

deserdados se sentem do sonho americano. É o desemprego estrutural 

da Europa e a dificil realidade de sua União. É a tendência à 

desorganização dos anos 90, em meio à recessão pós-especulação no, 

anteriormente, capitalismo organizado do Japão. É a mercantilização 

desorganizada e selvagem da Rússia. É a desindustrialização da 

América Latina coetânea da estabilização a qualquer preço, baseada 

em âncoras artificiais, sobretudo a cambial. É a África dos conflitos 
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tribais, indesejável aos investidores que, nesse caso, abdicam de 

qualquer missão civilizatória". 

Parece-nos que no mundo não houve nenhum país que tivesse demonstrado a 

capacidade (ou o interesse) de prever e resolver estes espectros, nem mesmo os Estados 

Unidos, concebido como um dos mais desenvolvidos da atualidade. Ressalta-nos Tavares 

(20/1 0/96: 09), que este país, ao julgar a insuperabilidade do modelo de globalização do 

capital, apoiando a penetração de suas empresas em todos os países do mundo, com o 

conseqüente descrédito dos Estados nacionais, não imaginou os efeitos das políticas de 

globalização em relação a ele próprio. Segundo ela, baseando-se em um artigo de Ethan 

Kapstein que analisa os efeitos perversos daquelas políticas nos Estados Unidos, "( ... ) as 

políticas macroeconômicas restritivas, generalizadas com a globalização, além de provocar 

uma expressiva redução do crescimento depois de 1989, favoreceram interesses financeiros à 

custa dos trabalhadores" neste país. 

Esquecer a década de oitenta, é um convite que nos faz Boaventura, pois foi um 

período marcado pelas desigualdades sociais e a opressão social. Aponta-nos ele, da mesma 

forma que outros intelectuais anteriormente mencionados por nós, que o processo de exclusão 

social atingiu não só os países considerados de Terceiro Mundo, mas também aqueles que 

pensavam estar distantes desta realidade. Nos Estados Unidos, 30% de sua população está 

excluída de qualquer esquema de segurança social e na África, morreram mais pessoas de fome 

do que nas décadas anteriores. Salienta ele, que 

"Se as assimetrias sociais aumentaram no interior de cada país, elas 

aumentaram ainda mais entre o conjunto dos países do Norte e o 

conjunto dos países do Sul. Esta situação, que alguns festejaram ou 

toleraram como a dor necessária do parto de uma ordem econômica 
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finalmente natural e verdadeira, isto é, neoliberal, foi denunciada por 

outros como uma desordem selvática a necessitar ser substituída por 

uma nova ordem econômica internacional" (Sousa Santos, 1996: 17-8). 

Ratificando as idéias anteriores, Chomsky (1996: l3) diz que a globalização "( ... ) 

estende o modelo do Terceiro Mundo a países industrializados. No Terceiro Mundo, a 

sociedade divide-se em dois segmentos - um de extrema riqueza e privilégio, e outro de imensa 

miséria e desespero, formado por pessoas inúteis, dispensáveis. Tal divisão é acentuada pelas 

políticas ditadas pelo Ocidente. Ele impõe um sistema neoliberal de 'livre mercado', que 

canaliza os recursos aos ricos e investidores estrangeiros, afirmando que algo irá resultar dali, 

como num passe de mágica, logo depois da chegada do Messias". 

Não podemos, entretanto, deixar de tratar da crise que a globalização econômica 

traz ao plano do político. O Estado-nacional que se caracterizou como um modelo institucional 

mundialmente reconhecido e adotado, já não faz mais parte do interesse da internacionalização 

da economia, a qual necessita da abertura dos mercados sem restrições políticas e sociais 

determinadas por aquele Estado que tem como atribuição, entre outras, garantir a preservação 

de seu povo. É o que nos mostra o historiador Hobsbawm (1995): 

"A crise afetou as várias partes do mundo de maneiras e em graus 

diferentes, mas afetou a todas elas, fossem quais fossem suas 

configurações políticas, sociais e econômicas, porque pela primeira vez 

na história a Era de Ouro criara uma economia mundial única, cada vez 

mais integrada e universal, operando em grande medida por sobre as 

fronteiras de Estado ('transnacionalmente') e, portanto, também, cada 

vez mais, por sobre as barreiras da ideologia de Estado. Em 

decorrência, as idéias consagradas das instituições de todos os regimes 
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e sistemas ficaram solapadas ( ... ) A medida que a década de 1980 

passava para a de 1990, foi ficando evidente que a crise mundial não 

era geral apenas no sentido econômico, mas também no político ( ... ) 

As tensões das economias em dificuldades minaram os sistemas 

políticos das democracias liberais, parlamentares ou presidenciais, que 

desde a Segunda Guerra Mundial vinham funcionando tão bem nos 

países capitalistas, assim como minaram todos os sistemas políticos 

vigentes no Terceiro Mundo ( ... )" (Hobsbawm, 1995: 19). 

Este historiador, sem tornar menores a crise econômica e as conseqüências da crise 

política, salienta que a crise moral e social que se instalou a nível mundial é extremamente 

relevante e deve ser considerada em qualquer análise. A terceiromundialização do mundo é 

também a generalização do desrespeito à vida humana. "Ainda mais óbvia que as incertezas da 

economia e da política mundiais era a crise social e moral, refletindo as transfonnações pós

década de 1950 na vida humana, que também encontraram expressão generalizada, embora 

confusa, nessas Décadas de Crise" (Hobsbawm,1995: 20). Afinnação compartilhada por 

Therborn que declara ser a contradição do capitalismo hoje, mais ideológica do que 

econômica, manifestando-se na maioria dos países, mesmo naqueles com populações 

historicamente mais capacitadas. Para ele, esta contradição é expressa na destruição social 

criada pelo poder do mercado, quando vemos tendências a um desemprego de massas de 

caráter pennanente em quase todas as regiões do mundo, com a geração de um acentuado 

número de excluídos e o conseqüente sentimento generalizado de desesperança e altos graus 

de violência. Esta crise, entretanto, não é pensada por Therborn como situação de resultados 

pessimistas, já que, para ele, as classes populares e médias encontram-se mais instruídas e isto 

poderá ser um obstáculo onde a ofensiva neolibeal tropece (Therborn, 1995: 47). Idéia 

compartilhada por Touraine, que acredita no renascimento do mundo político. 
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Concorda também T ouraine (16/06/96), que o mundo se latino americaniza, mas 

como Therborn (1995), enfatiza que a neoliberalização geral do mundo não é uma força sem 

limites. Compara ele, o momento atual, à época da Revolução Industrial inglesa e continental, 

no século XIX, quando o ideário das diferentes revoluções, como a holandesa, a americana, a 

inglesa e a francesa, foi solapado pelas idéias liberais. Argumenta que: 

"Não se falava noutra coisa senão de liberalismo, de abertura das 

fronteiras, de livre circulação do capital, bem como de proletarização e 

miséria. A política hesitava frente à economia; as fronteiras caíam por 

terra e, juntos, capitalistas e socialistas prognosticavam o 

enfraquecimento progressivo do Estado, que se reduziria ao papel de 

guarda-noturno ou, com um pouco mais de seriedade, a conselho de 

administração das economias capitalistas. Ora, ao mesmo tempo, tudo 

parecia como manifestação desse próprio capitalismo, da técnica ao 

modo de vida, do poder à educação" (Touraine, 16/06/96: 11). 

Conclui, entretanto, que esta visão de mundo não permaneceu, tendo sido 

destruída pelo retomo da política. E acrescenta, 

''Não seria necessário indagarmo-nos hoje se nossa imagem da 

globalização é tão artificial quanto a do capitalismo triunfante ou 

mesmo do imperialismo do século passado (. .. ) Os que acreditam no 

caráter 'global' da idéia de globalização apressam-se a expandir-lhe a 

ideologia, pois já estamos em vias de perder tais ilusões e somos 

testemunhas do fiasco da criação de uma nova civilização, do 

desenvolvimento patológico de um capitalismo financeiro desvinculado 
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da sociedade e da aparição de novos atores políticos em todos 

quadrantes do globo. Acreditávamos que a economia faria por 

submergir a política, mas já está em curso a desforra do mundo 

político" (Touraine, 16/06/96: 11). 

o professor José Paulo Netto (1995: 32), da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, concorda com o pensamento de Touraine de que há um limite para ofensiva neoliberal, 

principalmente porque a vida societária alcançou o ápice da barbárie, e de acordo com os 

padrões civilizacionais já alcançados, não acredita ele, que esta ofensiva tenha uma larga 

vigência histórica. 

A despeito de concordarmos com Therborn, Touraine e Paulo Netto de que 

existem limites para o que hoje se apresenta como inevitável - a internacionalização do 

neoliberalismo com suas conseqüentes crises no âmbito econômico, social e político -, há que 

ressaltarmos, como o faz o filósofo francês Claude Lefort (24/11/96: 17), o perigo de alguns 

países utilizarem alternativas políticas regressivas e anti democráticas, tais como nacionalismo 

populista e o fascismo, como um mecanismo de defesa a esta ofensiva, o que pode ser 

considerado como um outro espectro do neoliberalismo, que há de ser resolvido. 
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2.2 Defesas do neoliberalismo 

o neoliberalismo tenta defender-se de seus espectros ungindo o capitalismo da 

dignidade das leis naturais, arrebatando-o assim do contexto histórico, tomando a economia a 

física do mercado, biologizando as relações sociais, utilizando-se de uma teoria de valorização 

das necessidades naturais, onde prolifera o darwinismo social, recuperando valores da chamada 

eugenia ou higiene racial, justificada através da existência de homens hereditariamente 

inferiores. Segundo Kurz (07/07/96: 07), 

"(. .. ) a descoberta de um destino social com lastros genéticos assenta 

como uma luva à política neoliberal da redução de custos. A nova 

disciplina acadêmica da 'economia medicinal' fornece aos poucos a 

carta branca para que, por motivos de custos, os pobres, os enfermos e 

os incapacitados de países ocidentais sejam agraciados com o 'auxílio à 

morte' ( ... ) todos os grupos sociais, inclusive os movimentos de 

direitos civis, sucumbem cada dia mais a argumentos biológicos na 

batalha cruenta da concorrência, no propósito de se diferenciarem da 

humanidade. Sob o influxo da globalização do capital e com base na 

argumentação acadêmica dos geneticistas, talvez paire sobre nós a 

ameaça de um biologismo 'universalista' que considera todas pessoas 

ineptas à concorrência dentro da sociedade monetária como 

'indivíduos inferiores' e que, simultaneamente, deseja imputar as 

futuras catástrofes da economia de mercado a uma conjuração judia". 

A escritora e crítica literária Viviane Forrester (1997: 07-22) complementa as 

idéias de Kurz, denunciando que há uma lógica única que domina a sociedade. Segundo ela, 
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'\ivemos em uma sociedade que é cada vez mais puramente econômica, e nessa economia nós 

somos o supérfluo" e complementa dizendo que "antes havia a exploração pelo trabalho. 

Passamos da exploração à exclusão, e da exclusão podemos chegar à eliminação, no caso de 

uma ditadura ( ... ) Tenho sempre a impressão de ouvir que é preciso merecer ter o direito de 

viver. E que a resposta é, sim, é preciso ser útil. No entanto, útil quer dizer rentável". 

Baseando-se nesta lógica que "( ... ) privatiza as energias de auto-realização e as desvia das 

relações interpessoais para as relações entre pessoas e objetos" (Sousa Santos, 1996: 314) o 

neoliberalismo pensa que se justifica. 

A grande defesa do neoliberaliismo, podemos dizer, seria a sua lógica fetichista que 

aprisiona o indivíduo ao mercado, a ponto de hoje cidadão ser concebido como cliente ou 

consumidor por grande parte dos governantes que pretendem transformar a cidadania em mais 

um dos consumos do mercado. Mas, como explica Sousa Santos, há obstáculos que não 

permitem a generalização de padrões de consumo típicos dos países centrais à toda população 

mundial tanto em decorrência do próprio desenvolvimento do capitalismo que pressupõe a 

desigualdade, como pelos limites do próprio eco-sistema de nosso planeta. O único consumo, 

de fato, que esta "ideologia consumista toma possível é o consumo de si própria" (Sousa 

Santos, 1996: 313). 

A deificação do mercado é uma forma de poder onde 

"( ... ) a satisfação das necessidades ( ... ) se transforma numa 

dependência em relação a necessidades que só existem como 

emancipação do consumo mercantil e que, como tal, são a um tempo 

plenamente satisfeitas por este e infinitamente recriadas por ele ( ... ) O 

problema de saturação do mercado com que o capitalismo 

recorrentemente se defronta tem sido resolvido pelo desenvolvimento 

de novos produtos, pela abertura de novos mercados, pela promoção 
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do consumo ligada à publicidade e ao crédito ao consumo" (Sousa 

Santos, 1996: 132). 

o que Sousa Santos considera novo neste domínio é 

"( ... ) o aumento exponencial da exportação da cultura de massas 

produzida no centro para a periferia e com ela das 'estruturas de 

preferência' pelos objetos de consumo ocidental. Está-se a criar assim 

urna ideologia global consumista que se propaga com relativa 

independência em relação às práticas concretas de consumo de que 

continuam atreladas as grandes massas populacionais da periferia. 

Estas são duplamente vitimizadas por este dispositivo ideológico: pela 

privação do consumo efetivo e pelo aprisionamento no desejo de ter" 

(Sousa Santos, 1996: 312-13). 

Explica Braga (05/01/97: 03), não tão diferente de Sousa Santos, que a 

irracionalidade do capitalismo advém da multiplicação fictícia da riqueza, onde o dinheiro 

toma-se um fetiche e as valorizações financeiras são descoladas "( ... ) das variáveis reais como 

o lucro e o investimento produtivos, criando uma massa de 'riqueza de papel' (títulos 

financeiros e moedas) com a qual manipulam diariamente bancos, empresas e grandes 

proprietários da realidade", o que passou a ser um elemento estrutural no capitalismo atual. 

Para ele, "( ... ) se os bancos centrais e as políticas econômicas fossem capazes de estimular tal 

riqueza monetária para fins produtivos, a infra-estrutura, o investimento e o emprego, as 

condições de vida no mundo teriam outra perspectiva". Não questiona ele o neoliberalismo, 

mas sim a forma especulativa que tomou o capital. 
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O neoliberalismo, ademais, quer imputar aos próprios trabalhadores a ausência de 

empregos e até mesmo a exportação do trabalho para países onde a mão-de-obra é mais 

barata. Quando o sociólogo americano Wilson demonstra que os negros norte-americanos 

estão perdendo seus empregos e conseqüentemente ingressando no crime, este sociólogo é 

contradito com o argumento de que os empregos desapareceram para os negros pobres em 

decorrência do seu comportamento, e não o inverso (Lins da Silva, 26/01/97: 10). 

Argumento que não nos surpreende, já que a sociedade liberal tem como 

fundamento a meritocracia, supondo, como dissemos anteriormente, que há uma desigualdade 

natural entre os homens - cada um tem direito a almejar os bens e serviços de acordo com suas 

capacidades, e as capacidades não são iguais. Os liberais, e conseqüentemente aqueles que 

pretendem retomar suas idéias, consideram um sacrilégio a intervenção do Estado a fim de 

remediar os fracassos que afirmam ser dos indivíduos que não tiveram a competência 

necessária para fazer frente às exigências do mercado. Alguns inclusive, como o economista 

Dornbusch, a quem nos referimos anteriormente, acreditam que sem as amarras do Estado os 

indivíduos poderão mostrar e desenvolver melhor as suas possibilidades. 

As soluções que o século XIX propôs para resolver as conseqüências destas 

desigualdades naturais, como a utilização da caridade privada ou o desenvolvimento de uma 

rede de solidariedade, como preferem dizer hoje, são as mesmas que os governantes que se 

acreditam ingressando na modernidade sugerem . O que deve ser compreendido, segundo eles, 

é que o mercado não é ineficiente ou injusto, mas, ao contrário, os pobres e desvalidos é que 

são inferiores e incapacitados naturalmente. "Os homens são desiguais, sustenta o credo 

meritocrático, e a distribuição de beneficios econômicos e sociais reflete essa desigualdade, 

através do mercado, e nenhuma ação pública, tendo por objetivo escamotear esse duro fato, é 

legítima" (Santos, 1994: 15-6). 
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Convencer os pobres de que são um peso para sociedade e que não merecem o 

sacrifício dos mais favorecidos, tem sido a responsabilidade da mídia mediante o uso de uma 

massiva propaganda. É o que denuncia Gans, sociólogo norte-americano: 

( ... ) uma guerra de palavras está conseguindo, pela primeira vez neste 

século, matar o espírito e rebaixar o moral dos perdedores da guerra 

econômica ( ... ) Nos Estados Unidos, e com certeza com muito mais 

impacto nos países em desenvolvimento, a perda do emprego significa 

um rebaixamento a cidadão de segunda classe ( ... ) Ao contrário de 

toda a pregação que se ouve hoje, os pobres não se sentem 

confortáveis no seu estado de dependência do Estado. Eles se 

encontram humilhados e sofrem por ter de receber ajuda do governo. 

Acham-se maltratados e sem esperança ( ... ) Além de perder a guerra 

econômica, os pobres perderam também a guerra de propaganda ( ... ) 

Significa que os pobres aparecem nos meios de comunicação, na 

literatura e até nos trabalhos acadêmicos estigmatizados como 

preguiçosos, incapazes de aprender, indisciplinados, arredios às novas 

tecnologias e até potencialmente criminosos ( ... ) A imoralidade é 

considerada um atributo de classe. O comportamento dos pobres, 

mesmo que seja apenas divergente, passa a ser visto como uma 

conduta reprovável" (Gans, 17/01/96: p.amarelas). 

A mídia enaltece os ricos numa obsessão de mostrar que os vencedores são aqueles 

que conquistaram o maior número de diferentes bens, como telefones celulares, carros e 

imóveis, querendo que se acredite que qualquer um, desde que trabalhe, seja esperto e, 

principalmente, tenha sorte, é passível de conquistá-los - ser pobre, hoje, demonstra uma 

inaptidão pessoal e é vergonhoso. 
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Responsabilizar o pobre, atribuindo seu infortúnio à falha de seu caráter pessoal, 

"( ... ) considerando as causas da pobreza como de natureza individual", foi uma das estratégias 

utilizadas pelo liberalismo do século XVIII que possibilitou a não ação do Estado nas causas 

da pobreza (Fleury, 1994: 72). Encorajar o emprego por meio da punição e da reforma de 

caráter, mecanismos empregados naquele século, para tentar resolver a pobreza, já não se 

justificam mais, pois um dos mais sérios problemas atuais é o desemprego estrutural e, é dificil 

falar-se em reforma de caráter quando vivemos em uma sociedade onde os valores morais já 

não são tão claros e universais. O que permanece, entretanto, justificado pela própria lógica 

darwinista do mercado, é o caráter punitivo da pobreza. 

Esta propensão a culpar os pobres pela sua pobreza não é restrita às relações entre 

os indivíduos. Há também sentimentos e idéias semelhantes dos países mais ricos em relação 

aos mais pobres. Na atualidade, mas não só, observamos uma tendência a considerar as 

dificuldades e as desigualdades nos países da América Latina como conseqüência apenas de 

possíveis crises de governabilidade, governança ou governo (não importa o termo que usem), 

isto é, estes países não sabem se governar e, portanto, precisam da proteção dos mais ricos 

para criarem uma nova institucionalidade que permita não só resolver seus problemas como 

também e, principalmente, promoverem a sua inserção no mundo globalizado. Uma nova 

Ordem Mundial se põe, e os países que não ingressarem nela não conseguirão "( ... ) esquivar-se 

da miséria e exclusão que pairam sobre a humanidade" (Costa, 1997: 42-5). 

Outro argumento de defesa utilizado pelos protetores do neoliberalismo é projetar 

no excessivo e distorcido crescimento do Estado, a culpa por todas as mazelas atuais da 

humanidade. O economista brasileiro Bresser Pereira (28/01/96: 09), entre muitos outros, é um 

deles, mesmo quando considera perigosa a eliminação total das funções sociais do Estado. 

Segundo ele, "( ... ) as potencialidades do mercado na alocação de recursos, na coordenação da 

economia, tinham sido erroneamente subavaliadas. O Estado tinha se tornado muito grande, 

aparentemente muito forte, mas, de fato, estava cada vez mais fraco, ineficiente e impotente, 
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dominado pela indisciplina fiscal, vítima de grupos espeClatS de interesse, engajados em 

práticas privatizadoras do Estado, ou seja, no rent seeking'. 

Argumenta este economista que a solução para conciliar a retirada do Estado em 

relação às ações que materializam os direitos sociais e as possíveis distorções do mercado, 

seria a ampliação do espaço público, o que ele chama de espaço público não-estatal. Tal 

espaço, segundo ele, não pode ser confundido com as associações representativas da sociedade 

pois, embora importantes, são particularistas. Propõe então, o fortalecimento de organizações 

paraestatais ou neoestatais, que estariam entre o Estado e o mercado (Bresser Pereira, 

01/09/96: 12). 

Concordamos com Sousa Santos (1996: 254) quando considera esta proposta de 

fortalecimento ou de utilização das organizações paraestatais, um recuo das políticas sociais: 

Continua, 

"O retrocesso nas políticas sociais tem assumido várias formas: cortes 

nos programas sociais~ esquemas de coparticipação nos custos dos 

serviços prestados por parte dos utentes~ privatização capitalista de 

certos setores da providência estatal no domínio da saúde, da 

habitação, da educação, dos transportes e das pensões de reforma~ 

transferência de serviços e prestações para o setor privado de 

solidariedade social mediante convênios com o Estado~ mobilização da 

família e das redes de interconhecimento e de entreajuda - o que em 

geral podemos designar por sociedade-providência - para o 

desempenho de segurança social até agora desempenhadas pelo 

Estado". 

"( ... ) o predomínio do princípio do mercado é agora diferente porque, 

ao contrário do que sucedeu no período do capitalismo liberal, faz 
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apelo ao princípio da comunidade e às idéias que ele envolve, como, 

por exemplo, as de participação, solidariedade e autogovemo, para 

obter a sua cumplicidade ideológica na legitimação da transferência dos 

serviços da providência social estatal para o setor privado não 

lucrativo" (Sousa Santos, 1996: 255). 

o Estado de Bem-Estar é, para os neoliberais, o grande vilão nessa Década de 

Crise e, portanto, qualquer solução passa pela sua destruição. O aumento dos encargos fiscais 

e dos direitos sociais é, para seus ideólogos, o responsável pela queda da lucratividade e da 

competitividade que originaram a recessão mundial atual. Como vimos anteriormente, há um 

bombardeio de idéias que nos levam a crer que a saída só é possível via restauração do 

liberalismo, o que nos faz lembrar das palavras de Sousa Santos (1996: 43) que, "( ... ) as 

irracionalidades parecem racionalizadas pela mera repetição". 

Dignificar o capitalismo através da lógica do mercado, culpar os pobres pela sua 

pobreza, os trabalhadores pela ausência de emprego, o Estado pelo seu tamanho e o Estado de 

Bem-Estar pelas suas conquistas tem sido, até o momento, uma estratégia com resultados 

positivos para o neoliberalismo. Não nos parece, portanto sem razão, que haja uma intensa e 

constante preocupação com os rumos que o mundo pode estar tomando em decorrência desta 

vigorosa campanha neoliberal que pretende, principalmente, destruir as conquistas sociais que 

aconteceram ao longo deste século. 

O capital nunca se inquietou com os excluídos e nem mesmo com a destruição da 

natureza, o que certamente impede a existência de um futuro para muitos. Como bem diz 

Sousa Santos (1996: 44), "( ... ) o capital tende a apropriar-se de modo autodestrutivo, tanto da 

força do trabalho, como do espaço, da natureza e do meio ambiente em geral". Se, as políticas 

sociais têm regredido nos países mais avançados, onde o Estado de Bem-estar já tem uma 

sólida história construída, o que diremos das investidas neoliberais nos países periféricos, 
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propondo a destruição das parcas instituições que asseguram alguns poucos direitos onde a 

população não tem, na sua grande maioria a regalia de um trabalho com uma remuneração 

suficiente para o seu sustento? E o que podemos dizer daqueles, velhos e crianças, que em 

situações de crise, a qual acreditamos que o mundo atualmente está vivendo, são os primeiros 

a serem abandonados? Perguntamo-nos também, se o Estado permanecer apenas para a 

garantia dos contratos e da propriedade, como o querem muitos daqueles que defendem as 

políticas neoliberais, qual o espaço que restará para que os trabalhadores consigam lutar pelas 

suas necessidades e seus direitos a uma vida no mínimo digna ... O mercado? 
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2.3 Oposições aos avanços neoliberais 

o neoliberalismo apesar de seus espectros, os quais Vimos anteriormente, é 

vigorosamente defendido como única saída ao caos político, social e econômico que hoje se 

apresenta, havendo uma forte pressão por parte de alguns intelectuais, por um grande número 

de governos e pelos meios de comunicação, para que a população mundial o entenda como 

necessário e importante para o futuro da humanidade. Não acreditamos, entretanto, que a 

despeito de ainda não haver uma teoria sistematizada ou mecanismos aparentes que dêem 

conta de confrontar e conseqüentemente debilitar esta investida neoliberal, não se vislumbrem 

movimentos em direção a outras possibilidades. Vários intelectuais, alguns teóricos, poucos 

governantes e alguns componentes dos diferentes veículos da mídia, têm se preocupado em 

organizar e difundir idéias que não apenas delatem as incoerências, contradições e 

conseqüências negativas do neoliberalismo, como também entrevejam recursos que 

possibilitem a construção de uma nova Sociedade. 

Entre as defesas da ideologia neoliberal situamos, anteriormente, a sua própria 

lógica e a culpabilização massiva do Estado, principalmente dos direitos sociais adquiridos pelo 

Estado de Bem-Estar Social. 

As contra-defesas daqueles que não acreditam no neoliberalismo como sendo a 

única possibilidade do mundo político-sócio-econômico atual passam pela crítica à deificação 

do mercado e de sua lógica consumista, como também pela necessidade de se retomar as idéias 

centrais do Estado de Bem-Estar social, com o conseqüente fortalecimento do papel do 

Estado. O que percebemos, entretanto, é a existência de um medo generalizado de que as 

conquistas sociais deste século sejam destruídas pelas pressões cada vez mais fortes do 

neoliberalismo. 

Medo que podemos constatar nas palavras de Comparato que, falando do Brasil, 

mas relacionando-o com a progressiva taxa de desigualdade de renda dos Estados Unidos, 
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denuncia a marginalização crescente das massas e a desintegração social por meio da redução 

dos salários, do aumento da jornada de trabalho, da dispensa de empregados e a conseqüente 

contratação no mercado informal. Compara ele o capitalismo dominante aos padrões de 

conduta da primeira metade do século 19, questionando o cunho moral "( ... ) de uma política 

econômica que multiplica os bolsões de miséria, engendra a desesperança dos jovens e o 

desespero dos velhos em nome do equilíbrio orçamentário e da estabilidade da moeda" 

(Comparato, 04/08/96: 03). 

Como um dos grandes defensores da necessidade de enfraquecimento desta lógica 

consumista do mercado, Sousa Santos (1996: 313) considera determinante que o social seja 

repolitizado mediante a criação de "( ... ) espaços de autonomia prática ideológica onde seja 

possível pensar formas de transformação social alternativas à do consumismo capitalista ( ... )". 

A despeito de considerar esta lógica extremamente enraizada e largamente difundida, o que 

dificulta seu debilitamento, aponta Sousa Santos, a existência de iniciativas e movimentos 

populares, principalmente nos países periféricos, como mecanismos que hoje procuram 

reinventar "( ... ) processos e conhecimentos locais para a satisfação de necessidades, 

transformando-os e adaptando-os a novas necessidades, relegitimando solidariedades e 

produtos tradicionais". O filósofo Lefort (24/11/96: 17), entretanto, questiona, com um certo 

pessimismo, se "( ... ) ainda há no espírito democrático uma fonte de invenção capaz de se opor 

à cegueira do capitalismo". 

Vislumbrando a ascensão de um novo nacionalismo que chama de democrático, 

Touraine (25/08/96) crê que as forças populares que hoje são destruídas pela exclusão, 

recobrarão vida. Opõe este nacionalismo ao nacionalismo autoritário onde a sociedade é 

dependente do Estado, que é soberano e de base beligerante. Não desacreditando das forças 

populares, parece-nos que Touraine, talvez de uma forma sonhadora, não perceba as 

dificuldades que estes movimentos têm em libertar-se da lógica consumista da qual 

anteriormente falamos. Faz-nos pensar que acredita ele em uma idéia abstrata de democracia 
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"( ... ) que pode recriar o espaço de liberdade" por meio de uma vontade de integração e 

igualdade, mesmo quando diz que a nossa época permite apenas aos ricos a capacidade "( ... ) 

de agir, enquanto que aos pobres só resta a sujeição" (Touraine, 25/08/96: 11). 

Mais do que apontar a determinação econômica na crise da civilização industrial, 

instalada no final deste século, Furtado (08/01/97: p.amarelas), economista brasileiro, denuncia 

a conotação social desta crise, que não consegue conceber nenhuma forma de inserção social 

da grande maioria da população mundial. Mostra-nos ele que muitas das atividades 

desenvolvidas perderam o sentido para a grande maioria, como o ato de estudar sem saber 

porque e para que. As diferentes soluções tentadas para fazer frente à ausência de emprego 

não deram certo, pois este problema como o da fome, é social e não econômico. Há no mundo, 

inclusive, alguns locais que se encontram superlotados de comida, sem saber o que fazer da 

produção. Defendendo o Estado de Bem-Estar como uma mudança na forma de poder, onde a 

atuação do movimento sindical foi determinante, permitindo a criação da democracia na 

Europa, Furtado define este Estado como aquele que democratiza e disciplina a distribuição de 

renda, que passa a ser determinada por fatores políticos. "Numa sociedade de bem-estar, a 

distribuição de renda se faz por solidariedade entre as pessoas" e não apenas pela remuneração 

do trabalho, definido e transformado, pelo mercado, na única forma de renda. Como Sousa 

Santos, este economista brasileiro, aponta a necessidade da criação de um novo modelo de 

sociedade, não sem considerar a resistência do modelo atual que está em jogo. 

Não acreditando que a pobreza seja um subproduto do capitalismo, pois ela 

resistiu mesmo sob o socialismo, Gans (17/01/96: p. amarelas) afirma que os sistemas políticos 

imperfeitos é que perpetuam o estado de escassez. Podemos realmente supor que as 

dificuldades do mundo atual em resolver suas contradições não são exclusivas ao capitalismo, 

mas voltamos a afirmar que a sua lógica que se desenvolveu baseada nos preceitos 

individualistas da modernidade, fortaleceu o lado sombrio do humano e se proliferou ao nível 

mundial, determinando tanto as relações interpessoais como as relações entre os paises. 



70 

Não são apenas os pobres que não definem seus destinos, o projeto neoliberal 

causa, também, um impacto negativo sobre a capacidade dos povos dos países periféricos em 

ordenarem o seu desenvolvimento, o que é destacado por Fernandes (1995: 57). Segundo ele, 

há, nas sociedades que adotam este projeto, uma tendência atual a uma "( ... ) viragem política 

de sentido claramente antidemocrático". Acredita entretanto Sousa Santos (1996: 18) que, 

neste aspecto, a década de oitenta reabilitou-se mediante a proliferação dos movimentos 

sociais e da democracia. Hobsbawm (1995: 553) salienta, no entanto, que esta proliferação da 

democracia não é uma garantia de que estejamos a falar de democracias com o mesmo 

significado. Segundo ele, "( ... ) o máximo que se podia prever com alguma confiança ( ... ) era 

que praticamente todos os Estados iam continuar a declarar sua profunda ligação com a 

democracia, a organizar algum tipo de eleição, com uma certa tolerância por uma oposição às 

vezes conceptual, mas dando sua própria interpretação ao significado do termo". 

Após este esclarecimento, podemos retomar as idéias de Gans que considera, 

inclusive, a pobreza como tecnicamente de fácil resolução. É no nível político que as maiores 

dificuldades aparecem, em virtude da ausência de representação política dos pobres e o 

conseqüente não atendimento das necessidades e reais interesses desta população. Ressalta 

este sociólogo, que mesmo nas democracias mais perfeitas os pobres não têm poder e nem 

voz, sendo defendidos "( ... ) por românticos de esquerda ou por caridosos religiosos", o que 

não resolve a questão, já que a palavra continua na fala do Outro. Interessante é a sua 

afirmação quanto a intencionalidade dos grupos sociais politicamente mais poderosos em 

relação à existência da pobreza. Considera ele fundamental a intervenção do Estado no 

combate à miséria afirmando, como o faz Furtado, que: 

''Pleno emprego é uma utopia ( ... ) Os governos podem atuar de que as 

pessoas disponham de uma existência digna até que tenham a chance 

de trabalhar. Essa é uma tarefa dos governos ( ... ) A caridade tem um 
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efeito apenas superficial. Os governos é que têm de adotar políticas 

claramente de apoio aos pobres. Os ricos e a classe média se ajeitam, 

mas os pobres precisam de assistência ( ... )" (Gans, 17/01/96: p. 

amarelas). 

Outro a defender a necessidade de que o Estado mantenha sua capacidade de 

intervir na economia, sendo controlado pelos cidadãos e criando um sistema de proteção aos 

excluídos, é Przeworski (18/10/95: p.amarelas). Segundo ele, somente o Estado, em um 

mundo globalizado, pode responder pela disciplina e o rumo de uma nação, e os cidadãos são 

os únicos que podem definir o Estado que querem. O que não consideramos tarefa fácil, tendo 

em vista as pressões mencionadas por nós anteriormente. Acredita Przeworski que os 

neoliberais têm visto o erro de usar a política de atacar o Estado, e que o discurso atual vem 

sendo mudado em direção a não mais considerar o Estado como um vilão. A idéia de 

participação e controle da sociedade nas ações do Estado ainda é uma idéia dominante no 

mundo, afirma ele. Parece-nos, entretanto, que as palavras de Hayek, anteriormente 

mencionadas, de que as conquistas democráticas seriam secundárias, isto é, passíveis de 

destruição frente à necessidade de restauração plena das forças do mercado (Anderson, 1995: 

p.11-7), contradigam tal afirmação. Não podemos, ademais, olhar os gastos sociais, o que 

propõe Przeworski, como um investimento do capital e não como direitos, porque aí 

estaríamos negando a participação efetiva da sociedade nestas conquistas. Temos, entretanto, 

que assentir com o convite que nos que faz de repensarmos a democracia para além do 

simples exercício do voto. 

Não só fortalecer o Estado mas reconsiderar e recobrar a instituição do Estado de 

Bem-Estar Social é o que nos sugerem vários intelectuais entre eles Therborn, Belluzo, Fiori e 

Enzensberger, que acreditam nesta forma de conceber o Estado como a única, no momento, 

que consegue responder às necessidades de uma distribuição de renda mais justa. O Estado de 
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Bem-Estar é visto por Therbom (1995: 47) como uma instituição extremamente sólida, 

principalmente por ter se constituído como um valor central na vida da população dos países 

que o adotaram, podendo citar os Estados Unidos, onde a renda de 40% da população 

depende do setor público e, alguns países europeus onde esta percentagem chega a 65%. 

Mesmo considerando que "( ... ) a manutenção destas instituições não significa que os Estados 

de Bem-Estar 'realmente existentes', possuam hoje os recursos suficientes ou a capacidade 

necessária para enfrentar os crescentes problemas sociais existentes nos países capitalistas 

avançados", Therbom ainda vê esta instituição forte o bastante para persistir e não se dobrar às 

pressões neoliberais atuais. 

Ao repensar o Estado de Bem-Estar com o objetivo de garantir a sua continuidade, 

Touraine (23/02/97: 3) considera imprescindível abandonar o aspecto empresarial que ele 

assumiu em alguns países. Deve ser retomada a concepção européia original de sua criação, 

conciliando-a com uma economia mundial aberta, o que se constitui no grande desafio do 

final do século. Para ele, só serão considerados desenvolvidos os países que tiverem sabido 

resolver este problema. Salienta que, na América Latina, as políticas de proteção social são 

ainda extremamente insuficientes, havendo necessidade de desenvolver-se políticas mais 

abrangentes e revestidas do cunho social dos Estados de Bem-Estar europeus. 

Apesar das falhas do Welfare State (Estado de Bem-Estar), Fiori (21/04/96: 7) 

considera fundamental que aqueles com um compromisso social-democrata o retomem, pois 

segundo ele, este "( ... ) segue sendo a mais ambiciosa e bem sucedida construção republicana 

de solidariedade e proteção social". A busca de alternativas políticas e viáveis tem que ser uma 

tarefa de todos aqueles que não pretendam que a população menos favorecida - 'os 

condenados da Terra' - seja abandonada a um destino imposto pela atual tendência à 

globalização político-econômica. Propõe ele, que partamos da análise "( ... ) do que poderia ser 

o conteúdo propositivo concreto daquilo que J. Galbraith chamou recentemente de 

'neokeynesianismo global"'. Reivindica Fiori, provavelmente, o retomo de um Estado de Bem-
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Estar Social com base social-democrata, onde "( ... ) o conjunto de políticas públicas ( ... ) 

garante a cidadania universal e a igualdade básica que, por sua vez, se identifica com a noção 

de eqüidade" (Fleury, 1994: 103). 

Interessante é observarmos as solicitações da mídia em relação à execução de 

medidas redistributivas a fim de conter a violência que prolifera no mundo atual. 

Questionando as providências de segurança adotadas por parcelas da classe média paulistana, 

Ascher (20/09/96: 03) conclui que "( ... ) nenhuma polícia é capaz de resolver todos os 

problemas que se originaram na política" e convida-nos a "( ... ) levar a mão ao bolso e começar 

a investir em medidas redistributivas". 

É curiosa a defesa de Enzensberger (1995b: 156) em relação ao Estado de Bem

Estar, enfocando-o como a forma de governo que mudou drasticamente o perfil da miséria, 

apontando que "(. .. ) os novos pobres da atualidade não se comparam aos miseráveis, aos 

lúmpen-proletários, aos vagabundos, loucos e mendigos existentes nos tempos do império 

alemão". Não acredita ele na abolição desta forma de governar, que pode ter sido enfraquecida 

por tentativas conservadoras de retrocesso mas que nunca será destruída. 

O maior expoente do pensamento pós-keynesiano, John Kenneth Galbraith, não 

acredita que o keynesianismo tenha perdido importância em decorrência da globalização da 

economia de mercado, onde o pensamento monetarista é hegemônico. Segundo ele, 

"O que há é um viés conservador a favor da ação monetarista, que 

coloca a administração pública, de maneira segura, nas mãos de um 

banco central ( ... ) O Keynesianismo continuará a ser parte dominante 

da construção e do pensamento econômicos. Não tanto por Keynes, 

mas devido ao controle do processo da história. Nenhum governo 

pode deixar de intervir quando há desemprego em massa e onda de 
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falências. E é desses problemas que Keynes trata" (Pilagallo, 21/04/96: 

05). 

Nesta batalha de tentar preservar alguma forma de governo que garanta um 

mínimo de condições de sobrevivência às populações marginalizadas da sociedade de consumo 

e que não sujeite as relações sociais exclusivamente às determinações do mercado, "( ... ) os 

adversários do capitalismo estão muito mais próximos de Keynes do que aqueles que fazem a 

defesa inconteste do sistema econômico que ele, afinal, salvou", é o que nos mostra Barros e 

Silva (21/04/96: 04). O economista Luiz Gonzaga Belluzo, inclusive, é citado por ele, a fim de 

demonstrar a posição do pensamento político-econômico atual em tentar conciliar as idéias 

Keynesianas e as idéias marxistas. Este professor da Universidade de Campinas diz 

"Assim como Marx, Keynes percebeu como ninguém que o objetivo da 

economia capitalista não é prover valor de uso para seus membros, 

mas produzir riqueza abstrata. Keynes incorpora a idéia marxista de 

que o capitalismo é um processo sem sujeito, embora não a tenha 

formulado nesses termos. Daí deriva sua crítica ao liberalismo, 

segundo a qual as forças de mercado, deixadas a sua própria sorte, são 

autofágicas, se auto-destroem" (in Barros e Silva, 21/04/96: 4). 

Barros e Silva, entretanto adverte: 

"Karl Marx e John Maynard Keynes foram jogados por seus discípulos 

numa estranha vizinhança póstuma, que este último talvez nunca tenha 

desejado ou imaginado ser possível (. .. ) Mesmo admitindo-se que tanto 

Keynes como Marx viam na idéia central do liberalismo - a famosa 
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mão invisível do mercado" de Adam Smith - uma falácia, isso não 

significa que partilhassem do mesmo instrumental teórico ou das 

mesmas expectativas práticas" (Barros e Silva, 21/04/96: 04). 

A concepção de que o Estado de Bem Estar deve ser plenamente restabelecido é 

contestada por alguns, como o economista Adroaldo Moura, que acredita que Keynes 

envelheceu, alegando que o intervencionismo do Estado na economia a fim de garantir o pleno 

emprego causou mais mazelas do que bem-estar. Outro economista brasileiro que não acredita 

nas possibilidades nesta concepção de Estado é Eduardo Gianetti da Fonseca. Segundo ele, o 

pensamento keynesiano não se sustenta na ausência da autonomia dos Estados nacionais, 

instituição que, com a globalização, já não tem o mesmo poder de definir as políticas 

econômicas (Barros e Silva, 21/04/96b: 4). 

O sociólogo alemão Kurz (21/04/96) considera que Keynes ''foi o primeiro 

economista sério" a por em questão os fundamentos do teorema de Jean-Baptiste Say, cuja 

idéia fundamental já era verificada nos economistas clássicos Adam Smith e David Ricardo, 

segundo o qual "(. .. ) toda a oferta cria automaticamente sua própria demanda e o equilíbrio do 

mercado, em princípio, pode ser alcançado pela ação do próprio mercado". Keynes provou 

que este teorema não tem validade universal, representa apenas um caso específico. Segundo 

Kurz, a teoria de Keynes procurava demonstrar que nem sempre crises sociais, o desemprego e 

as disfunções do mercado seriam conseqüências de fatores externos à economia. Nesta teoria, 

"( ... ) o próprio mercado poderia levar a uma situação em que não houvesse demanda suficiente 

por bens de consumo e investimentos, de modo a fazer com que uma boa parcela da oferta 

social da força de trabalho não encontrasse demanda alguma, independente das manobras 

sindicais". Não poderíamos deixar de utilizar as palavras deste sociólogo alemão que 

sabiamente salienta que, 
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"( ... ) ao contrário de Marx, Keynes não reconheceu nesse fato os 

limites da economia moderna. Ele considerava possível superar a 

deficiência na demanda ( ... ) À diferença do socialismo, não caberia ao 

Estado assumir o papel de 'empresário global', mas SIm exercer a 

simples função de estimular a demanda carente por intermédio de 

medidas macroeconômicas. Com um aumento na quantidade de 

moeda, com a repartição de rendas e com investimentos públicos 

suplementares, o Estado seria capaz de atingir tal objetivo ( ... ) O 

Estado teria assim de financiar seus investimentos adicionais por via do 

'deficit spending' (gasto deficitário), ou seja, contraindo empréstimos e 

intensificando o trabalho das prensas na Casa da Moeda ( ... ) A 

'Welfare Economics' manteve desde o início uma estreita relação com 

a 'Warfare Economics', a economia de guerra. O denominador comum 

era o 'deficit spending' ( ... ) Sob o influxo da crise econômica mundial, 

contudo, Keynes sugeriu implementar o 'deficit spending' para tomar 

as rédeas da economia civil. Chegou mesmo a propor ao Estado em 

crise, caso fosse necessário, 'construir pirâmides' ou 'cavar buracos e 

tapá-los novamente', a fim de suscitar uma demanda adicional. 

Involuntariamente, provou assim que a economia moderna tem o 

caráter de um absurdo fim em si mesmo. O consumo insensato e 

destrutivo nas indústrias militares da morte repete-se na economia civil, 

com o único propósito de alimentar a cega dinâmica monetária. Dessa 

perspectiva, mais uma vez, a teoria de Keynes revela uma 'consciência 

infeliz' ( ... ) após a Segunda Guerra Mundial, grande parte da nova 

geração de economistas foi influenciada por Keynes ( ... ) O economista 

alemão Walter Eucken(1891-1950) ( ... ) em seu argumento, defendia a 
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intervenção do Estado, mas não através do 'deficit spending' no plano 

macroeconômico, como em Keynes, e sim através de uma 'política de 

ordenação' institucional, cuja tarefa era garantir a livre concorrência. 

Essa escola foi chamada 'neoliberalismo'. Nos anos seguintes à 

Segunda Guerra Mundial, os neoliberais ganharam ascendência sobre 

os Keynesianos ( ... ) Mas os tempos do 'milagre econômico' foram 

apenas um curto verão siberiano da história do pós-guerra. Já nos anos 

60, as taxas de crescimento decairam novamente; na década de 70, o 

mundo foi rondado pelo espectro de 1929. Parecia ter chegado a hora 

do Keynesianismo ( ... ) os maiores paises ocidentais, em especial nos 

EUA, na Inglaterra e na Alemanha, teve início uma era de política 

econômica Keynesiana. O 'deficit spending' foi implantado em grande 

escala como o marcapasso do capitalismo. A maioria dos planos de 

desenvolvimento do Terceiro Mundo também sofreu a influência de 

Keynes. Deve-se dizer, infelizmente, que o verão do Keynesianismo foi 

ainda mais curto que a era de prosperidade neoliberal. O próprio 

Keynes acreditou que o 'déficit spending' pudesse restringir-se a uma 

espécie de impulso inicial para a dinâmica interna do mercado. Mas 

logo tomou-se evidente que o coração do mercado não era capaz de 

pulsar sem marcapasso. O resultado foi uma inflação meteórica e uma 

crise generalizada das finanças estatais. Com essa nova crise, no início 

dos anos 80, o keynesianismo foi definitivamente sepultado (. .. ) Qual 

foi o erro? Keynes, assim como seus rivais neoclássicos ou neoliberais, 

não entendia a econonua moderna como um processo histórico 

(irreversível), mas como a forma de existência de categorias 

econômicas atemporais ( ... ) Ora, desde o fim do Keynesianismo os 
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economistas padecem de uma perda de memória coletiva. Em vez de 

admitir os limites do sistema econômico moderno, eles elaboraram o 

neoliberalismo e voltaram a falar da teoria clássica há muito refutada, 

como se a crise econômica mundial e percalços dos anos 70 jamais 

tivessem ocorrido. Mas quem simplesmente se esquece da história em 

vez de superá-la criticamente está condenado a senti-la na pele mais 

uma vez" (Kurz, 21/04/96: 06). 

Concordando com Kurz quanto aos limites da econorma moderna, Sachs 

(21/08/96: 5-7) propõe a necessidade de restauração do espaço público, mas sem aceitar 

quaisquer dos paradigmas existentes. Nem o do Estado de Bem-Estar Social onde a economia 

é propulsionada pelas forças do mercado, devendo o Estado dar conta de assegurar a justiça 

social através da redistribuição de renda, nem o paradigma neoliberal. Afirma ele haver a 

necessidade de construção de um novo paradigma onde haja uma atuação mais vigorosa dos 

Estados Nacionais, que devem impor limites às forças do mercado e estabelecer o combate ao 

desemprego como prioridade das políticas públicas, diferentemente da visão de Furtado que 

considera, como vimos anteriormente, prioritário a defesa do pleno emprego. Para nós, 

entretanto, as propostas de Sachs não representam um pensamento novo e não fundamentam 

propostas realmente transformadoras. 

Distintamente, abriga Sousa Santos (1996: 35-45), um projeto realmente de 

transformação paradigmática, denunciando a obsolescência das promessas da modernidade, 

que não foram e nem podem ser cumpridas depois que esta deixou reduzir as suas 

possibilidades às do capitalismo. A modernidade, inclusive, esgotou qualquer possibilidade de 

realizar algumas de suas promessas mais importantes. Não existe nem termos e nem 

mecanismos modernos que possam realizá-las. É necessário, segundo ele, que haja uma 

transição paradigmática, a qual designa como pós-modernismo reconfortante ou de celebração 
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- transformação radical, que tem a subjetivação do trabalho e da natureza como um de seus 

fundamentos. 

Diferentemente de suas esperanças otimistas em relação as possíveis 

transformações mundiais na década de oitenta, Hobsbawm já não acredita em um futuro tão 

promissor. Nas páginas finais de seu livro, ''Era dos Extremos", diz que se nosso mundo não 

mudar corre o risco de explodir e de implodir. E, "( ... ) se a humanidade quer ter um futuro 

reconhecível, não pode ser pelo prolongamento do passado ou do presente" (Hobsbawm, 

1995: 562). Afirmação que, para nós, pode ser entendida como uma proposta de mudança 

paradigmática, semelhante à posição de Sousa Santos. 

Utilizando-se de um diálogo muito interessante onde o presente já é passado e o 

futuro assemelha-se a um presente próximo, Hobsbawm fortalece, da mesma forma que alguns 

dos intelectuais anteriormente mencionados, o papel do espaço público, argumentando que: 

"As teorias em que se baseava a teologia neoliberal, embora elegantes, 

pouca relação tinham com a realidade ( ... ) Em suma, revelaram que as 

instituições humanas coletivas haviam perdido o controle das 

conseqüências coletivas da ação humana. Na verdade, uma das 

atrações intelectuais que ajudaram a explicar a breve voga da utopia 

neoliberal era precisamente que pretendia contornar as decisões 

humanas coletivas ( ... ) A julgar pela experiência das décadas de 1970 e 

1980, não seria o livre mercado. Se essas décadas provaram alguma 

coisa, foi que o grande problema político do mundo, e certamente do 

mundo desenvolvido, não era como multiplicar a riqueza das nações, 

mas como distribuí-la em beneficio de seus habitantes ( ... ) Distribuição 

social, e não crescimento, dominaria a política do novo milênio. A 

alocação não mercantil de recursos, ou pelo menos uma implacável 
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limitação da alocação de mercado, era essencial para desviar a crise 

ecológica iminente. De uma forma ou de outra, o destino da 

humanidade no novo milênio iria depender da restauração das 

autoridades públicas" (Hobsbawm, 1995: 542-55). 

Concordamos com as idéias de Hobsbawm e de Sousa Santos quanto a 

necessidade de construirmos um novo paradigma que rompa com as determinações da 

modernidade e do mercado. Acreditamos, portanto, que, nem o Estado de Bem-Estar Social 

em bases liberais e nem o neoliberalismo podem mais responder às demandas da humanidade e 

da própria natureza. Para nós, é no espaço do social que este novo paradigma há de ser 

construído - "a repolitização global da prática social" (Sousa Santos, 1996: 271), parece-nos 

ser o caminho. 

Acreditamos, mesmo que afigure-nos paradoxal, que a investida neoliberal em 

relação à destruição dos direitos sociais que se pensavam definitivos e inatacáveis, 

principalmente nos países mais avançados, possa ser um dos fatores mais importantes para que 

a humanidade desperte do sonho de que os bonzinhos e trabalhadores nunca serão atingidos. 

Ficará cada vez mais dificil aceitarmos o fundamento neoliberal de que apenas os vadios e 

preguiçosos não conseguem emprego e, conseqüentemente não conseguem sobreviver em 

função de sua incompetência. A cada dia, pois, o número destes incompetentes parece 

aumentar e, aceitar qualquer argumento que justifique a miséria em falhas individuais, é aceitar 

a idéia da existência de uma humanidade constituída basicamente de incapacitados. 

É certo que em alguns países ou locais surgem, no momento, movimentos 

defensivos que procuram culpar algumas etnias, grupos religiosos, ou os estrangeiros, pelas 

medidas econômicas e sociais restritivas que os governos vêm tomando. Até mesmo alguns 

governantes procuram, na culpabilização destes grupos, justificarem-se frente aos eleitores. 
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Acreditamos, entretanto, que estas reações são passageiras e não deverão generalizar-se e nem 

permanecer indeterminadamente, como pensam alguns pessimistas. 

A existência de novos atores sociais com uma lógica de subjetivação tanto do 

homem como da natureza, e um movimento mundial em tomo da preocupação com a 

sobrevivência da humanidade e com a preservação do ecossistema, têm dirigido os homens 

para a procura de outros caminhos, onde haja o respeito pela vida. O Homem vem 

percebendo-se limitado e esta crença, acreditamos, fa-Io-á rever suas relações. 

A democracia, mais do que "um dos grandes paradigmas da modernidade" (Sousa 

Santos, 1996: 21) é, para nós, o grande paradigma da humanidade naquilo que anteriormente 

definimos como cidadania, liberdade e igualdade. As políticas sociais, portanto, representam, 

ainda, um dos mecanismos mais importantes de redistribuição econômico-político-social e, 

principalmente, um dos espaços onde é possível a construção de sujeitos. 

Estas políticas, entretanto, quanto mais estiverem atreladas à concepção liberal de 

Estado/Sociedade, mais serão de cunho assistencialista e, como veremos, não permitirão a 

construção de sujeitos políticos e muito menos resolverão a redistribuição econômico-político 

e social dos bens e serviços da sociedade. É importante, portanto, para o nosso estudo, que 

diferenciemos políticas assistenciais de políticas sociais e analisemos a importância da 

construção de mecani&mos de controle e participação da população no interior destas políticas, 

porque parece-nos que aí reside a maior ou menor democratização de um Estado. 

Posteriormente poderemos, assim, avaliar se as políticas de atendimento à inf'ancia e 

adolescência na cidade de Curitiba, estão favorecendo a democratização da cidade e a 

construção de um espaço social politizado. 
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3- Políticas Sociais: um direito? 

A humanidade, principalmente a civilização ocidental, vem tentando garantir, pelo 

menos no discurso - Declaração Universal dos Direitos Humanos - , direitos universais a toda a 

população do planeta. Não existe, entretanto, nenhuma sociedade que conheçamos, onde a 

vida, a liberdade, a diferença, a eqüidade, uma alimentação adequada, habitação ... sejam 

reconhecidos como direitos universais e inquestionáveis. A busca pela construção de uma 

sociedade mais justa é, como anteriormente mostramos nas palavras de Bobbio, uma utopia. 

Uma utopia, entretanto, que parece perseguir a humanidade há muito tempo. 

A despeito deste ideal, a sociedade ocidental moderna, parece-nos ter sérias 

dificuldades em romper com a idéia cristalizada da existência de homens naturalmente 

superiores e, conseqüentemente, com uma hierarquia que tenda a justificar a dominação entre 

os homens. As sociedades que conhecemos, portanto, são aquelas que integram e excluem ao 

mesmo tempo e que mantêm dominadores e grupos dominados, relações que observamos 

presentes nas ações do Estado Moderno, relacionadas com o problema da pobreza. 

A subordinação da pobreza à "autoridade", característica das relações próprias do 

feudalismo, não foi rompida nem com o advento dos Estados nacionais, que trouxeram o 

paternalismo para a esfera do público, e nem com a igualdade formal defendida pela 

burguesia, prerrogativa do liberalismo. Punir, disciplinar e aprisionar a pobreza utilizando-se da 

dependência, tem sido uma preocupação constante do poder público enquanto o poder 

privado tem se ocupado de atividades assistenciais, sobretudo através de programas 

filantrópicos. 

O credo liberal, base do Estado que industrializava-se então, não comportava 

medidas de proteção social, já que apregoava a igualdade de todos. () princípio da cidadania, 

segundo os liberais, não poderia supor a servidão da proteção social e, portanto, restava às 

classes superiores, aos homens de espírito ou aos homens de qualidade, desenvolver açôes 
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que dessem assistência às classes inferiores, aos homens pobres ou aos homens comuns, o que 

nos sugere a presença contraditória do paternalismo característico do Estado tradicional. 

SOCUllS: 

"Assim, embora a proteção social nunca tenha sido eliminada, a sua 

adequação ao credo liberal só se tomou possível na medida em que 

esta proteção assumiu a forma assistencial. A assistência social é, pois, 

na história do capitalismo a primeira forma de proteção social que se 

origina com a concepção de que a pessoa está em necessidade por 

causa de problemas de seu caráter, o que acarreta que seja provida 

assistência em condições que tentam parcialmente compensar falhas 

passadas e prevenir contra falhas futuras" (Fleury, 1994: 74). 

Criou-se, em relação ao pobre, o que Cardin (1994: 19-30) explica como mitos 

"( ... ) esteriótipos que revelam explicações socialmente compartilhadas 

sobre transgressão, punição e regeneração (. .. ) Estes mitos, que 

isentam os indivíduos da construção de justificativas individuais para a 

injustiça, em geral, se baseiam no supremo bem da coletividade. Este 

constitui um princípio de moralidade pública, que pouco tem a ver com 

a moralidade privada, e que de fato impede o indivíduo de perceber 

contradições ou mesmo descontinuidades entre estes níveis de 

moralidade ( ... ) O encobrimento da responsabilidade pessoal se dá pela 

difusão e deslocamento da responsabilidade, pela negação ou 

representação errônea das conseqüências desumanas do 

comportamento e pela culpabilização das vítimas". 
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A refonnulação destes mitos, tem tido a participação ativa da classe trabalhadora. 

A conquista gradativa dos direitos políticos, alteraram a concepção social sobre a pobreza que 

impregnava a Lei dos Pobres6 (lei discriminatória que definia qualquer atuação de proteção 

social), contribuindo, assim, para a construção de um Estado de Bem-Estar Social. Sabemos, 

entretanto, que o Welfare State, não foi nem uma ruptura com o Estado liberal e nem uma 

total conquista das classes populares. Representou, outrossim, uma tentativa do Ocidente em 

preservar a hegemonia ameaçada pelas diferentes possibilidades que se apresentavam ante o 

capitalismo. Sousa Santos (1996), inclusive, mostra-nos o aspecto restritivo da construção do 

Estado de Bem-Estar Social, o qual dificultou qualquer outra possibilidade de transfonnação 

seja ao nível do Estado ou da Sociedade: 

"( ... ) o adensamento da articulação do Estado com a comunidade está 

bem patente na legislação social, no aumento da participação do 

Estado na gestão do espaço e nas fonnas de consumo coletivo, na 

saúde e na educação, nos transportes, e na habitação, enfim na criação 

do Estado-Providência. Todas estas transfonnações ao nível da 

regulação tiveram por objetivo ou conseqüência redefinir o projeto da 

modernidade em tennos do que era possível na sociedade capitalista, 

atirando para o lixo da história tudo o mais" (Sousa Santos, 1996: 

85). 

Concordamos que houve, por parte dos trabalhadores, uma acomodação frente a 

estas conquistas, mas, acreditamos também que, "( ... ) neste contexto de crise de hegemonia, o 

liberalismo pagou o tributo necessário à preservação da hegemonia burguesa ao abrir mão do 

6 Lei inglesa de proteção social, do século XVI, difundida em quase todos países europeus e também nos 
Estados Unidos até aproximadamente o final do século XVIII, a qual entre outros aspectos, desconsiderava o 
estatuto da cidadania àqueles que necessitassem do sistema de proteção existente; os pobres perdiam o direito 
civil de ir e vir pois ficavam subordinados à paróquia da qual recebiam a proteção (Fleury, 1994: 73). 
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radicalismo individualista e liberal em busca de valores de orientação igualitária e solidária" 

(Fleury, 1994: 78). 

O Estado de Bem-Estar Social, entretanto, materializou-se diferentemente nos 

diversos países, em decorrência dos valores éticos que basearam a construção de suas 

sociedades. Alerta-nos Camargo (1994: 9-11), que as escolhas políticas das sociedades 

fundamentam-se na preocupação maior ou menor com a questão da desigualdade e da 

pobreza. Há, segundo este economista, uma nítida diferença entre as sociedades capitalistas 

que priorizam políticas ou governos mais igualitários e com preocupação redistributiva - as 

sociedades européias -, e aquelas que priorizam quase que exclusivamente a eficiência 

produtiva - as sociedades americanas. Esta diferença é percebida na compreensão que as 

políticas sociais assumem aos olhos do Estado. Quanto mais preocupada com a igualdade é 

uma sociedade, mais a política social assume um caráter de direito e, o contrário, também pode 

ser afirmado. Nas sociedades mais igualitárias, portanto, o credo neoliberal tem encontrado 

resistências em se fazer acreditar. 

Podemos afirmar, por conseguinte, que os direitos SOCiatS, materializados nas 

políticas sociais, não representam uma conquista perene. O caráter de direito destas políticas é 

socialmente construído e, conseqüentemente, são as lutas e os embates que o garantem. Tanto 

que, as denominações em relação à pobreza têm mudado ao longo da história, mas os 

excluídos sociais permanecem, e as lutas continuam ... 

Nossa preocupação, entretanto, é que 

"A característica dominante da vida cotidiana é a sua espontaneidade. 

Isso eqüivale a dizer que a assimilação de padrões de comportamento, 

crenças sociais, pontos de vista políticos, modismos etc é feita 

geralmente de maneira não-racional (não-refletida) ( ... ) O quotidiano 

impõe sobre as pessoas uma forma de pensar que é imediatista e 
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utilitária favorecendo o desenvolver do pensamento superficial. Por 

isso, a vida diária desencoraja a racionalidade sistemática e a ação 

refletida, especialmente com respeito àquelas questões envolvendo o 

abuso do poder político e a desigual distribuição dos beneficios 

econômicos ( ... ) O imediatismo do pensar e do comportamento 

quotidiano obscurece a diferença entre o 'possível' e o 'correto', tanto 

quanto no comportamento diário tende a reduzir o correto ao possível 

e, em decorrência, a encobrir as questões de direitos de cidadania e 

moralidade política" (Sandoval, 1994: 63-4). 

E que, conseqüentemente, o nosso quotidiano não permita que ousemos pensar e 

tentar construir uma sociedade onde os direitos sociais não sejam apenas parte de um discurso. 
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3.1 - Políticas Sociais ou Políticas Assistenciais? 

É ponto fundamental de nosso trabalho a compreensão de como as políticas de 

proteção social podem favorecer não apenas a construção de um espaço social politizado e 

democratizado, como também a constituição de sujeitos políticos autônomos e emancipados. 

Sabemos que nem todas as políticas que se pretendam de proteção social têm como 

preocupação o alcance deste objetivo. Entendermos, portanto, as determinações políticas, 

sociais e econômicas que fundamentam as diferentes práticas nesta área são de vital 

importância para que possamos diferenciar as políticas sociais, de cunho emancipatório, das 

políticas de cunho assistencialista que não objetivam uma transformação social. Apesar de não 

utilizarem os mesmos critérios para diferenciá-las e os mesmos conceitos para defini-las, 

provavelmente por basearem-se em modelos diferentes de caracterização das políticas de 

proteção social, é consenso entre diversos estudiosos de políticas públicas, como Fleury 

(1994), Sposati (1995a e 1995b), Gomes da Costa (1990) , Demo (1988) e outros, que as 

políticas sociais diferem fundamentalmente das políticas assistenciais. 

Há, como mostra Fleury (1994), uma variedade de tipologias que irão privilegiar 

um ou outro critério para definição dos modelos, não demonstrando, contudo, que haja uma 

diversidade significativa entre as diferentes tipologias até hoje apresentadas. 

''Em outros termos, a diversidade de formas de relacionamento 

público/privado, os tipos de programas oferecidos, as condições de 

acesso aos serviços, bem como os critérios utilizados no cálculo dos 

beneficios, a definição da população a ser coberta e aquela que será 

excluída, as formas de financiamento e gestão do sistema, bem como o 

controle social sobre ele exercido, são passíveis de serem agrupados de 

forma a consubstanciarem modelos distintos não apenas na sua 
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institucionalidade, mas, fundamentalmente, enquanto diferenciações na 

construção da relação Estado/cidadãos. Na verdade, a variedade de 

tipologias encontradas vai demonstrar muito mais o privilegiamento de 

um ou outro critério organizador dos diferentes tipos, do que uma 

diversidade do fenômeno, havendo, ao contrário, uma convergência e 

superposição entre os tipos propostos" (Fleury, 1994: 104). 

Alerta-nos entretanto Fleury (1994) que, apesar da utilidade e importância da 

"abstração e condensação de alguns atributos em uma construção de tipo ideal consistente" 

para a análise das medidas de proteção social, nenhuma prática corresponde integralmente às 

tipologias elaboradas pois, estas são apenas "estruturas teórico-conceituais que iluminariam a 

análise de diferentes experiências". A despeito de serem encontrados traços dos diferentes 

tipos ideais "em um dado país e/ou mesmo em uma fase específica do desenvolvimento da 

Seguridade Social, ( ... ) pode-se ainda assim encontrar um modelo que tenha sido, mesmo que 

mais ideologicamente que em termos práticos, capaz de organizar os valores, normas e 

aparatos, de forma a conformar o sistema nacional de proteção social" (Fleury, 1994: 104-7), 

o que justifica, para nós, a formulação de modelos ideais. 

Considerando estas implicações, enuncia Fleury (1994) uma proposta que "( ... ) 

pretende agrupar as diferentes características de cada um dos tipos ideais formulados, tomando 

como critérios articuladores", tanto "(. .. ) a natureza da proteção social, que exprime um 

modelo de organização de engenharia social - Assistência Social, Seguro Social e Seguridade 

Social', como "( ... ) a expressão jurídica e politica que articula a modalidade de integração 

Estado/Sociedade em cada um dos casos - Cidadania Invertida, Cidadania Regulada e 

Cidadania Universal' (Fleury, 1994: 107). Esta caracterização deixa claro as diferentes 

determinações e conseqüências das políticas de proteção social e é, para nosso estudo, 
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extremamente significativo. Apresentamos, pois, o quadro elaborado por Fleury, o qual resume 

esta tipologia: 

MODELOS de PROTEÇÃO SOCIAL 

MODALIDADES ASSISTÊNCIA SEGURO SEGURIDADE 

Denominações Residual Meritocrático Institucional 
Ideologia Liberal Corporativa Social-democ. 
Princípio Caridade Solidariedade Justiça 
Efeito Discriminação Manutenção Redistribuição 
Status Desqualificação Privilégio Direito 
Finanças Doações % Salário Orçamento Público 
Atuária Fundo Acumulação Repartição 
Cobertura Alvos Ocupacional Universal 
Beneficios Bens/serviços Proporc. salarial Mínimo Vital 
Acesso Teste Meios Filiação Necessidade 
Administração Filantrópico Corporativo Público 
Organização Local Fragmentada Central 
Referência PoorLaws Bismarck Beveridge 

Cidadania Invertida Regulada Universal 
(Fleury, 1994: 108) 

Ao tratar os aspectos centrais de cada tipo, afirma ela ser o mercado, no modelo 

de proteção social cuja base é a Assistência Social, o contexto sócio-econômico onde se dá a 

satisfação das demandas sociais. As ações públicas concebidas com base neste tipo ideal, por 

fundarem-se na idéia que apenas necessitam delas aqueles que não corresponderam, por 

incapacidade, às demandas do mercado são, conseqüentemente, de caráter compensatório, 

discriminador e punitivo. "Os valores dominantes enfatizam a liberdade e o individualismo, e a 

igualdade social requerida passa a ser a igualdade de oportunidades, capaz de gerar condições 

diferenciais de competição no mercado" (Fleury, 1994: 109). A relação social decorrente desta 

concepção de proteção social, é denominada por Fleury, Cidadania Invertida, "(. .. ) já que o 

indivíduo passa a ser beneficiário do sistema pelo motivo mesmo do reconhecimento de sua 

incapacidade de exercer plenamente a condição de cidadão. Nesta condição política de 

cidadania invertida, o indivíduo entra em relação com o Estado no momento em que se 

reconhece como um não-cidadão" (Fleury, 1995: 44). 
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O modelo denominado por ela de Seguro Social, baseia-se no princípio do mérito 

por ocupação profissional e, a cobertura social deste grupos profissionais se dá através de uma 

relação contratual. Os beneficios, conseqüentemente, dependem das contribuições previamente 

realizadas pelos trabalhadores segurados. A sanção do Estado por meio de uma burocracia 

forte e atuante é que diferencia este modelo do seguro privado, fonte de sua inspiração 

(Fleury, 1994: 109-10). Utiliza Fleury, para denominar a relação social deste modelo, do 

conceito de Cidadania Regulada de Santos (1994: 68-9), que o entende como, 

"( ... ) o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um 

código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação 

ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é 

definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos 

aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em 

qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. A 

extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas 

profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante ampliação 

do escopo dos direitos associados a estas profissões, antes que por 

expansão dos valores inerentes ao conceito de membro da comunidade. 

A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão 

restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, 

tal como reconhecido por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos 

aqueles cuja ocupação a lei desconhece ( ... ) A associação entre 

cidadania e ocupação proporcionará as condições institucionais para 

que se inflem, posteriormente os conceitos de marginalidade e de 

mercado informal de trabalho, uma vez que nestas últimas categorias 

ficarão incluídos não apenas os desempregados, os subempregados e 
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os empregados instáveis, mas, igualmente, todos aqueles CUjas 

ocupações, por mais regulares e estáveis, não tenham sido ainda 

regulamentadas. A regulamentação das profissões, a carteira 

profissional e o sindicato público definem, assim, os três parâmetros no 

interior dos quais passa a definir-se a cidadania". 

Os Estados que assumem um destes modelos como princípio norteador de suas 

políticas de proteção social têm, disseminados em suas Sociedades, mitos sociais que mantêm 

"( ... ) a injustiça entre grupos dominantes e subordinados através de 

dois princípios que, tratando da distribuição da justiça, acabam por 

garantir a permanência da desigualdade: o princípio da 

proporcionalidade, segundo o qual justiça exige equilíbrio entre a 

contribuição feita e a recompensa recebida ( ... ) Quanto mais distantes 

forem os grupos, maior o peso da subjetividade no julgamento de 

mérito e maior seria a probabilidade de se praticar injustiça; e o 

princípio da igualdade, segundo o qual a distribuição justa é aquela em 

que os beneficios e os direitos são distribuídos igualmente a todos os 

membros de um grupo ( ... ) Estes princípios de justiça interpessoais 

baseados no equilíbrio, reciprocidade ou na proporcionalidade são 

alimentados por mitos sociais sobre o mérito, sobre o valor das 

contribuições que fazem, das recompensas que recebem e sobre as 

contribuições que outros fazem e os beneficios que estes outros 

recebem. Estes princípios de justiça, além de serem movidos pelo auto

interesse, são autocentrados. O grupo que exclui não está preocupado 

em tratar o outro com justiça ou que os outros sejam tratados por 
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terceiros com justiça: está preocupado com as injustiças cometidas 

contra si próprio ( ... ) O grupo que exclui incorpora mitos sociais que 

sustentam princípios de justiça que se referem a moralidade privada 

que são aplicados a outros grupos. Estes mitos tratam de: a) mérito, 

quem tem direito ao quê e por quê; b) equilíbrio entre contribuição e 

recompensa; c) transgressão e punição e; d) da definição dos grupos 

subalternos e marginais" (Cardin, 1994: 47-53). 

O terceiro modelo, cuja modalidade de proteção social é a Seguridade Social, seria 

o mais justo e igualitário, já que "( ... ) os beneficios são concedidos de acordo com as 

necessidades, como direitos universalizados em base a um piso mínimo, o que asseguraria um 

eficiente mecanismo de redistribuição da riqueza social e correção das desigualdades de 

mercado". Neste modelo, as políticas públicas desenvolvem-se mediante uma ação 

governamental centralizada e unificada, que "( ... ) procura garantir à totalidade dos cidadãos 

um mínimo vital em termos de renda, bens e serviços, voltadas para um ideal de justiça social". 

É o Estado, o responsável principal tanto pela administração quanto pelo financiamento do 

sistema, onde predomina a relação, denominada por Fleury, de Cidadania Universal. É 

importante ressaltarmos que, neste sistema há uma preocupação em "( ... ) buscar conjugar 

políticas econômicas e sociais como partes indissociáveis da mesma estratégia 

desenvolvimentista" (Fleury, 1994: 110). 

Foi, a seguridade social, segundo esta cientista política, que deu origem ao Estado 

do Bem-Estar Social, o qual "(. .. ) se baseia em uma relação de direito social inerente à 

condição de cidadania e, do ponto de vista institucional, implica uma organização nacional da 

política social, na qual o Estado assume os ônus básicos da administração e financiamento do 

sistema. Trata-se de um projeto de redefinição das relações sociais em direção à redistribuição 

da renda, e portanto à eqüidade e justiça social para toda a sociedade" (Fleury, 1995: 45). 
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Sposati apresenta-nos uma interessante análise das caractensticas das políticas 

assistenciais. Parece-nos, entretanto, que diferentemente de Fleury, aponta ela a existência 

apenas de duas possibilidades de classificação das políticas de seguridade social segundo a 

formação dos Estados que as constituem. Existiria, para ela, o Estado Providência, que 

objetiva a distribuição de serviços sociais básicos a toda a população e, o "( ... ) 'Estado de 

bem-estar ocupacional', onde o emprego é a referência para a definição do acesso às políticas 

sociais. É este, um Estado fundado na meritocracia, onde não existem relações de direito, 

apenas concessões, do qual, a assistência social faz parte" (Sposati, 1995a: 9-16). 

A inserção no mercado, isto é, a posse de uma renda própria, é o que define a 

natureza das políticas no 'Estado de bem-estar ocupacional'. As políticas assistenciais neste 

Estado seriam, portanto, direcionadas àquela "( ... ) população que não é imediatamente visível 

aos olhos do capital ... Assim, o trabalhador que não se insere formalmente no mundo do 

trabalho não ganha visibilidade econômica e política. Não basta ter a posse da força de 

trabalho, é necessário a posse e efetivação do emprego para ganhar a visibilidade e o 

reconhecimento dela decorrente" (Sposati, 1995a: 14). Os demandatários das políticas 

assistenciais, conseqüentemente, são concebidos como não cidadãos, já que é no espaço do 

emprego que a cidadania é definida. As políticas assistenciais, portanto, direcionam-se àqueles 

que 'não possuem', sendo definidas pela ausência. O 'mérito da necessidade' é o valor 

determinante destas políticas que tendem a privilegiar as situações mais graves e agudas, 

definindo o critério de carência como o ponto fundamental da seleção de seus clientes. 

"Necessitado é, aqUl, aquele que não tem renda própria. Em 

decorrência, a assistência social constituiria um substitutivo do salário, 

e não uma salário indireto, como os serviços sociais ofertados pelas 

políticas sociais ( ... ) Os 'incapacitados' a serem assalariados são os 

demandatários das assistência social ( ... ) Dentro desta concepção 
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formal, à assistência social caberia a distribuição dos 'auxílios 

financeiros', substitutivo do salário" (Sposati, 1995a: 9). 

A concepção de assistência social como um substutivo do salário confirma-se no 

depoimento de Moraes, atual secretário do Ministério da Previdência Social brasileiro. Afirma 

ele que, as políticas assistenciais têm "( ... ) por objetivo assegurar rendimentos aos segmentos 

mais vulneráveis ou marginalizados da população, ou seja, àqueles segmentos que não têm, em 

razão de sua inserção social, formas regulares de obtenção de recursos para manutenção da 

sua subsistência" (Moraes, 1995: 58). 

Em alguns países, como o Brasil, o Estado, justificando não pretender ser 

responsável pela construção de indivíduos vadios e desestimulados para o trabalho, ao invés de 

distribuir auxílios financeiros ou em espécie, passa a constituir-se como distribuidor de serviços 

sociais. Cria-se, assim, um espaço paralelo, onde se desenvolverão as ações de assistência 

social. Espaço que Sposati (1995a: 10-2) denuncia como campo do 'não direito': 

"Ocorre que, neste 'constituir paralelo', a assistência social é quase 

sempre o campo do 'não direito' ou de uma forma peculiar e distinta 

de constituição dos direitos sociais ( ... ) Na medida em que a assistência 

social é um campo de ação que propõe acesso a indivíduos em 

situações especiais, não seria igualitária para todos os cidadãos, mas 

àqueles portadores de uma situação similar". 

Alerta-nos ela que as políticas assistenciais são determinadas por uma suposta 

hierarquia social, onde são impostos "(. .. ) padrões diferenciados de atendimento, não na 

condição de atenção especial mas de redução da qualidade e quantidade das atenções e 

acessos" (Sposati, 1995a: 12). A ausência ou redução da qualidade e quantidade destes 
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serviços é, quase sempre, justificada pelas autoridades governamentais de vários países, como 

conseqüência do excesso de demanda frente a escassez dos recursos econômicos. 

Podemos concluir, portanto, que as políticas de assistência social, segundo os 

critérios de Sposati, "( ... ) não são cabais, isto é, não se propõem a resolver situações, mas só a 

minorá-las ( ... )"; "( ... ) não se preocupam com as demandas, pois seguem negando sua 

responsabilidade com a questão social"; "( ... ) não adotam a perspectiva coletiva em face da 

necessidade social, já que se ocupam de 'eventuais portadores' de uma carência, de 'situações 

excepcionais' ( ... ); são ocasionais e provisórias; "( ... ) não recebem o cunho de salário 

indireto ou de composição da força de trabalho. Seu patamar é de ajudas para subsistir na 

miséria social e não de qualificar atenções"; são desagregadas de uma totalidade; não possuem 

lucidez e transparência imediata; são "( ... ) descoladas das condições de vida da população" e; 

não constituem interlocutores políticos (Sposat~ 1995a: 16-18). Pelos particularismos em que 

se assentam, as políticas assistenciais são fortemente determinadas pelo que ela chama de 

mandonismo: "( ... ) mudam-se os chefes, muda-se o atendimento, muda a orientação política, 

mudam-se os serviços prestados" (Sposati, 1995a). É o que acontece no Brasil. 

Em alguns países, entretanto, onde a situação de desigualdade social encontra-se 

acentuada, Sposati não faz resistências à presença de políticas emergenciais que, no entanto, 

alerta ela, não podem ser a negação do princípio da universalidade. Argumentando que as 

políticas emergenciais são uma das possibilidades para que os segmentos que não possuem as 

condições mínimas cheguem a um padrão básico de vida, Sposati afirma que estas políticas não 

podem restringir-se ao campo da solidariedade e benemerência; têm elas que gerar direitos. 

Consideramos extremamente importante a proposta que nos faz ela, de delegar às políticas 

direcionadas para as populações sócio-economicamente mais espoliadas, a propriedade 

indenizatória. 
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"Neste campo todo, talvez a nossa direção tenha que ser muito mais de 

políticas indenizatórias, ou seja, aquelas que afirmam direitos sociais, 

mas conseguem auferir um patamar básico, para que as pessoas que 

ficaram na pior escala da distribuição da riqueza social possam estar 

realmente caminhando, e sendo acessadas por um conjunto de políticas 

sociais universais" (Sposati, 1995b: 52-4). 

Mesmo sem utilizar-se do termo indenizatória e sem negar o caráter compensatório 

das políticas assistenciais, Demo (1988: 3-9) as inclui na esfera do direito, já que acredita 

serem "assistências devidas por direito de cidadania". A despeito das políticas assistenciais 

representarem a atenção a grupos especiais que não têm condições de se auto-sustentarem, 

salienta ele a importância de que estas políticas sejam perpassadas pela participação da 

população a fim de caracterizarem-se como emancipatórias. 

Concorda Klein (1995: 93-4), que "(. .. ) há um limite mínimo de condições de 

saúde, educação, lazer, cultura, alimentação, etc., que define a existência humana numa dada 

forma histórica e que precisa ser preenchida independentemente da função que o sujeito possa 

ou não estar desempenhando". E que, no Brasil, "( ... ) a imensa maioria da população se 

enquadra na condição de assalariado, e, mais ainda, de assalariados cujo salário está no limite 

da possibilidade de reprodução da vida ( ... ) as ocorrências de perda salarial refletem direta e 

imediatamente na vida de um contingente muito grande de pessoas, estabelecendo facilmente 

( ... ) um situação de miséria, ou seja, de impossibilidade de reprodução da vida em níveis 

humanos". O atendimento imediato a esta população, conseqüentemente, pode significar a sua 

sobrevivência. Diferentemente de Sposati, não acredita Klein na possibilidade destas políticas 

gerarem direito, já que são limitadas à resolução dos efeitos, não havendo uma interferência 

nas causas. 
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Nesta mesma perspectiva situam-se as idéias de Gomes da Costa (1990: 71-3), que 

reserva às políticas assistenciais o espaço da ausência das políticas sociais básicas, ou como 

chama, políticas sociais de primeira linha. Estas são as políticas que configuram a qualidade 

de vida de um povo e, portanto, devem ser estendidas ao conjunto da população, isto é, 

universalizadas. São elas, entre outras, trabalho, educação, saúde, habitação, abastecimento, 

transporte, esporte, meio ambiente, lazer. As políticas assistenciais, ao contrário, são restritas à 

parcela da população cujo acesso às políticas sociais básicas é negado. O caráter 

compensatório, portanto, é sua principal característica. Utiliza Gomes da Costa, inclusive, do 

conceito de excluídos para definir os destinatários destas políticas. 

Apesar de algumas correntes teóricas, principalmente dos finais dos anos sessenta e 

início dos anos setenta, tentarem, utilizando-se de conceitos análogos ao da ciência médica, 

justificar a existência e diferenciação entre programas preventivos e programas terapêuticos no 

âmbito das políticas assistenciais, afirma ele que 

"(. .. ) em assistência social não existem programas preventivos. A 

verdadeira prevenção da situação de risco é a inclusão de toda a 

população na cobertura das políticas sociais básicas, se alguém se 

encontra em situação de risco e, portanto, na condição de destinatário 

de ações do aparelho assistencial do Estado, não cabe aí o conceito de 

programa preventivo, uma vez que a linha de risco já foi transposta" 

(Gomes da Costa, 1990: 73). 

As políticas assistenciais, nas concepções de Klein e Gomes da Costa, são tão 

discriminatórias que não permitem a sua superação - ou é assistencial, ou é social. Convicção 

que, talvez, possa ser explicada mediante o argumento de Schons (1995: 113-4) de que o 
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liberalismo, ideologia que fundamenta a existência das políticas assistenciais, é o próprio limite 

à transformação destas políticas em direitos: 

''Portanto, com alto grau de seletividade, direciona-se aos estritamente 

pobres, através de uma ação humanitária coletiva, e não como uma 

política dirigida à justiça social e à igualdade. Ou seja, é uma política 

social que passa a ser pensada de modo residual, apenas para 

complementar o que não se conseguiu via mercado ou ainda através de 

recursos familiares e/ou da comunidade". 

Lembra-nos ela, em relação às propostas neoliberais atuais quanto às políticas de 

proteção social, quais sejam: redução nos gastos do Estado~ privatização~ seletividade na 

alocação dos recursos, isto é, os recursos devem ser destinados aos mais pobres dos pobres e~ 

"tributação e bem-estar (cortes nos impostos para facilitar a filantropia particular", que 

denunciam o que chama de 'refilantropização da Assistência'. A atuação do Estado na área da 

assistência social explicar-se-ia apenas para 

"( ... ) contornar situações alarmantes, ou evitar a ameaça de subversão 

da ordem social, e para manter um ambiente saudável e seguro, 

protegendo os que se encontram na ordem. A perspectiva da 

Assistência como uma volta ao atendimento somente aos pobres tem 

essa conotação porque nessas concepções a pobreza estrutural não 

existe. O que se afirma é a concepção do pobre como individuo que 

não acertou na vida e que, como tal, deve ser atend\do, pois é uma 

exceção no jogo equilibrado do mercado. Por isso, pode ser atendido 

localmente, por iniciativas privadas, não lucrativas e voluntárias. É a 
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revalorização do trabalho voluntário como oportunidade de 

desenvolver o potencial de virtudes como a generosidade com o 

semelhante, que, dessa forma, 'busca a sua própria felicidade'" 

(Schons,1995: 114-8). 

Acreditamos nós, entretanto, que é no espaço das políticas assistenciais que vários 

segmentos das populações dos países que têm como marco os modelos de proteção social 

'Assistência' ou 'Seguro', têm acesso a algum tipo de atendimento de suas necessidades. Estas 

políticas, principalmente nestes países, podem ser utilizadas como estratégia de eliminação da 

discriminação e desigualdade, desde que ganhem visibilidade como uma política social e que 

cresça a interlocução política nesta área. Apesar de concordarmos com a existência de sólidos 

limites à transformação da assistência social, acreditamos ser possível a sua superação 

enquanto ajuda e conseqüentemente a sua construção como uma política de direito. Acreditam 

nesta perspectiva tanto Sposati (1995a: 27-9) quando afirma que, 

"( ... ) é necessário que esta área ganhe nova visibilidade, saia do limbo 

( ... ) A ausência de interlocução política, a subalternidade daqueles que 

utilizam os serviços de assistência social substituem o que deveria ser 

um conflito negociado, do ponto de vista político, por uma proposta 

tecnocrática ( ... ) Crescer a interlocução política desta área é 

fundamental, reposicionando seu perfil nas várias instâncias 

governamentais ( ... ) Tal salto supõe: tomar esta área como espaço 

estratégico de extensão aos direitos sociais aos grupos populacionais 

tradicionalmente excluídos, e aliançar esta com outras áreas 

governamentais de modo que proporcione a contínua abertura das 

políticas setoriais para os interesses populares ( ... )" 
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Quanto Falcão (1995: 123-5) que declara ser necessária a conquista da visibilidade 

das políticas assistenciais, não só quanto ao seu significado, mas quanto à sua extensão. 

Argumenta ela que, 

''É preCiSO que a política de assistência social esteja articulada ao 

conjunto da política social, rompendo a sua condição marginal. Estas 

recomendações sugerem que a superação do Estado assistencial e a 

destinação universal dos serviços de seguridade requerem a denúncia e 

eliminação das práticas clientelísticas, assistencialistas, e não da 

assistência ( ... ) O avanço na destinação da assistência social enquanto 

política pública, integrante das políticas sociais". 

Para nós, portanto, qualquer política de proteção social que tenha como objetivo 

favorecer o processo democrático, construir um espaço social politizado e participar na 

construção de sujeitos políticos emancipados deve responder às seguintes exigências: 

• Basear-se no princípio da justiça, e não da caridade ou da 

solidariedade; 

• Ter por finalidade a redistribuição dos bens econômicos, 

políticos e sociais, não sendo discriminatórias; 

• Seu status deve ser de direito; 

• O orçamento público ser a fonte financeira; 

• A cobertura deve se dar pelo conceito de univenalidade e não 

pela ocupação profissional ou determinada para populações 

específicas; 

• O acesso se dar pela necessidade; 

IlBUOTEC~ MARlO H~~f."{}UE SIMONSa 
FUNDAClO GETULIO VARGAS 
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• A administração ser pública, e não filantrópica ou corporativa; 

• Sua organização ser central; 

• Estar integrada em uma proposta geral e conseqüentemente 

relacionada com as outras políticas desenvolvidas pelos 

governos; 

• Ter uma clara operacionalização no plano legal, isto é, possuir 

uma legislação que garanta os direitos conquistados; 

• Os serviços decorrentes desta política devem ser de qualidade; 

• A elaboração e controle desta política devem ser realizados com 

a participação efetiva dos seus beneficiários diretos e não 

apenas pela burocracia estatal ou pelas corporações e; 

• As políticas devem garantir a autonomia de seus beneficiários. 

• Autonomia entendida como "direito ou faculdade de se 

governar por si mesmo, com liberdade moral, liberdade 

intelectual e independência administrativa". 

No caso das políticas de educação informal da criança e do adolescente, objeto de 

nosso estudo, consideramos fundamental a análise das propostas pedagógicas que embasam 

as ações desta área já que, mesmo quando nem sempre claras, refletem uma concepção de 

homem e de mundo que pode ser "( ... ) de conformidade ou de luta pela liberdade ( ... )" 

(Svistalski, 1994: 86). Uma concepção pedagógica realmente libertadora deve revelar as 

relações da realidade, inclusive as de opressão. Utilizando-nos das palavras de Svistalski 

quando analisa o compromisso da rede de ensino formal, mas adaptando-as para a área da 

educação informal, podemos dizer que: 
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"Uma ação política governamental coerente a uma pedagogia critica, 

deve ter o compromisso de transformar as escolas (as instituições de 

atendimento à inf'ancia e à adolescência) em esferas públicas 

democráticas para que possam ser construídas através da investigação, 

do diálogo e da iniciativa humana, desenvolvendo no aluno (na criança 

e no adolescente) autonomia, responsabilidade social. Assim 

estruturadas poderão integrar-se aos movimentos sociais que 

impulsionam a liberdade individual e a justiça social, levando os 

educandos a comportarem-se como cidadãos ativos e participativos 

( ... ) Ao professor (educador) e aos órgãos administrativos cabe por sua 

vez desempenhar o papel de intelectuais transformativos 

desenvolvendo pedagogias que não se limitem a transmitir 

conhecimentos e habilidades sociais, mas educá-los para a ação 

transformadora. Isto significa educá-los para o esforço pela mudança 

institucional e para lutar contra a opressão e a favor da democracia" 

(Svistalski, 1994: 85). 

Para consideramos as políticas estudadas por nós, como realmente democráticas, 

seus beneficiários deverão participar com autonomia, no processo decisório e no 

planejamento das questões pedagógicas, administrativo-financeiras e políticas. 

Os aspectos da participação e controle por parte da população são, em nosso 

estudo, determinantes para que as políticas consideradas usualmente assistenciais, como é o 

caso das políticas por nós estudadas, possam superar-se. Como Demo (1989: 13), pensamos 

ser "( ... ) importante acentuar que o processo emancipatório ( ... ) como parte fundamental da 

noção participativa, se constitui de dois horizontes insubstituíveis: o econômico e o político. 

Um não é maior ou menor, nem vem antes ou depois. Cada qual possui sua lógica própria, e 
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no fundo são a mesma coisa ( ... ) Não é o cidadão que está a serviço do Estado, é o Estado que 

deve servir ao cidadão. Esta exigência, no entanto, somente se realiza com alguma adequação, 

se houver cidadania emancipatória atuante, traduzida sob o nome de controle democrático. A 

qualidade do Estado está na qualidade democrática da Sociedade. Não é possível imaginar um 

Estado 'melhor' que a cidadania popular que o sustenta". 

Consideramos, deste modo, fundamental que procedimentos políticos de contrqle e 

participação por parte da população sejam institucionalizados ao nível das políticas de 

assistência social, para que possam elas, ascender ao patamar de políticas sociais. 
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3.2- Institucionalização de procedimentos políticos no processo de democratização: 

possibilidades de superação 

A democracia exige que procedimentos políticos de controle e participação por 

parte da população sejam institucionalizados. O grau de democratização de qualquer 

Sociedade é definido, por alguns intelectuais, de acordo com o padrão de instituições que 

tenham sido incorporadas e regularizadas em seu interior. Estes estudiosos apresentam teorias, 

argumentos ou idéias que têm fundamentado a necessidade de serem constituídos tecidos 

institucionais consistentes para que o processo democrático seja, no mínimo, estável. 

Acreditam eles, basicamente, nas instituições que tegitimam uma democracia de massa. E~tre 

eles, podemos citar O'Donnell que afinna ser impossível a consolidação democrática sem a 

"( ... ) emergência de um rico tecido social de instituições e de padrões de autoridade 
\ 

democrática.( ... ) Esta tarefa de construção institucional representativa, é fundamental É D fio 

central que leva a uma democracia consolidada; sem ela, qualquer grau de democratização 

alcançado é precário e potencialmente exclusivo" (O'Donnell, 1988a: 45-7). 

Evidencia ele a existência de uma nítida diferença entre as democracias 

consolidadas, onde o processo de accountability7 encontra-se incorporado tanto pelas 

autoridades como pela população em geral, e as democracias delegativas, onde o presidente é 

"a encarnação da Nação" e, portanto, governa sem precisar prestar contas de seus atos. Neste 

tipo de democracia, o governo age como achar conveniente e com plena autoriqade 

(O'Donnell, 1991: 25-31). Os países que recentemente emergiram de um governo autoritário 

estariam. segundo O'Donnell, vivendo democracias delegativas que, podem ou não, 

transformare-se em democracias consolidadas. Estariam aqui incluídos os países da América 

Latina, inclusive o Brasil. 

7 Q'Donnell (19883: 64-5) define aCCOUlttabilitycomo "( ... ) sujeição e conseqüente obrigação do goverIl3l1te e 
do funcionário público de sujeitar seus atos à lei; outro, a obrigação do governante de prestar contas dos seus 
atos, com suficiente transparência para que a cidadania possa avaliar sua gestão e, ultimamente, ratificá-la ou 
rechaçá-la em eleições limpas e competitivas". 
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A existência desta diferença entre democracias consolidadas e o que ele prefere 

chamar de sistemas políticos em fase de construção democrática, é apontada também por 

Martins (1994: 15) que acredita ser "( ... ) justamente o grau maior ou menor de 

institucionalização de um sistema político (ou seja, da aceitação consensual dos procedimentos 

políticos e das regras do jogo que ele institui) que o habilita a resolver com maior ou menor 

eficácia ou tensão os problemas decorrentes dos fenômenos da instabilidade ou da 

governabilidade". É o desenvolvimento institucional de uma Sociedade que determina, para 

ele, a estabilidade do regime democrático em um país. 

Os países que não têm consolidado o processo democrático, segundo O'DoQIlell 

(1988a: 63-5), conservam, ademais, uma relação assistencialista/clientelista na relação Estado 

/Sociedade,. pois não conseguem romper com o estilo patrimonialista de fazer política e de 

governar. Os poderosos relacionam-se entre si através de 'acordos de cavalheiros' onde 

apoiam interesses estritamente pessoais,. e estabelecem relações com o 'restante dos 

indivíduos', concedendo favores em troca de lealdade absoluta. Salienta ele que, 

"( ... ) numa relação arcaica não há reconhecimento de sujeitos coletivos 

(estritamente, não se reconhecem sujeitos), nem negociação com os 

mesmos. Manda-se, e quando muito, concedem-se algumas vantagens 

ou favores aos indivíduos que, a critério do patrão (palavra cuja 

sobrevivência per si, já diz muito) 'merecem', e dos quais se espera em 

troca, que continuem sendo leais. Esta é, como se sabe, a anatomia do 

c1ientelismo" ( O'Donnell, 1988b: 77). 

Ao definir as instituições como "( ... ) padrões regularizados de interação que são 

conhecidos, praticados e aceitos regularmente (embora não necessariamente aprovados 

normativamente) por agentes sociais dados, que, em virtude dessas características, esperam 



I 

106 

continuar interagindo sob as regras e normas incorporadas (formal ou informalmente) nesses 

padrões", demonstra O'Donnell, que uma democracia não institucionalizada permite que o 

clientelismo, patrimonialismo e a corrupção, tomem o lugar das instituições formais, "(. .. ) 

juntamente com vários padrões de acesso direto e altamente desagregado do processo de 

tomada de decisão e implementação de políticas públicas" (O'Donnell, 1991: 27-30). 

As idéias de Santos corroboram as afirmações de O'Donnell. Distintamente deste, 

entretanto, Santos utiliza-se do critério de ordenamento ou sucessão entre participação e 

institucionalização, para definir o grau de democratização de um Estado: os Estados cujos 

processos de institucionalização de procedimentos políticos antecederam à participação 

massiva da população são, para ele, democraticamente mais estáveis. Para explicar a evolução 

política das sociedades, Santos utiliza-se do modelo dahlsiano, o qual estipula a existência de 

dois eixos fundamentais - liberalização e participação. O primeiro refere-se "( ... ) ao grau de 

institucionalização já alcançado pelas regras de competição política e o acatamento de seus 

resultados" e o segundo, "( ... ) à proporção da população a que tais direitos e liberdades são 

garantidos". Alcançar o ideal democrático, entendido como a poliarquia de Dahl, seria atingir 

um sistema plenamente institucionalizado, "( ... ) cujo critério de exclusão a todos os direitos e 

liberdades fosse o requisito mínimo de idade" (Santos, 1993a: 27-9). 

Transcendendo, entretanto, a este modelo, Santos (l993a: 29-30) acrescenta a 

importância do processo de formação da identidade coletiva dos atores políticos para o alcance 

do ideal democrático. Há países, como o Brasil, que se utilizaram da intermediação do Estado 

para, mediante políticas sociais e trabalhistas, incorporar alguns atores à arena política. Tal 

mecanismo proporcionou um contexto que favoreceu o desestímulo à consolidação dos 

partidos políticos enquanto mediadores, a disseminação de uma atitude conformista por parte 

da população perante o Estado e, o desenvolvimento de uma atitude arrogante por parte da 

burocracia estatal, criando, assim, as bases para um modelo populista de produzir políticas. 

A estabilidade que as instituições políticas permitem aos diferentes governos é 



107 

ressaltada também por Huntington (in Martins, 1994: 13), quando diferencia desenvolvimento 

político de modernização. O primeiro, que é alcançado quando o sistema político se 

institucionaliza, isto é, quando as "( ... ) organizações e procedimentos políticos adquirem 

estabilidade por se revestirem de valores socialmente reconhecidos" (Martins, 1994: 13), é 

considerado por ele, importante e necessário ao processo democrático. Ao passo que a 

modernização, que implica em participação e mobilização, é pensada como um possível fator 

causal de disfunções no sistema político. Huntington, assim sendo, parece acreditar na 

participação e na mobilização como não só secundárias na formação política de um povo, mas 

também como motivadoras de desordem. 

O receio do caos e da desordem, portanto, é que faz com que os homens projetem 

nas instituições a possibilidade do controle de suas ações e seus sentimentos. Sobre este 

aspecto esclarece Henriques: 

''No limiar do mundo moderno, a constituição da ordem social requer a 

definição de um contraponto objetivo ao reino das paixões, que 

permita suplantar a impossibilidade de realização do somatório de 

todos os desejos particulares. Diante da incapacidade manifesta da 

moral e da religião de controlar as paixões humanas - entendidas como 

de caráter eminentemente destrutivo e desordenador -, a possibilidade 

do acordo das paixões emerge como referência para um novo padrão 

regulador das ações humanas. A busca privada da realização do 

'interesse econômico', enaltecido como uma qualidade superior para a 

qual devem convergir os desejos individuais, apresenta-se como um 

mecanismo universal que concede ordem ao caos, o qual resultaria da 

livre e indiscriminada manifestação pública das paixões" (Henriques, 

1993: 50). 



I 

108 

Acrescenta ele, que, 

"O equilíbrio, enquanto principio organizador, apresenta-se como 

qualidade inerente ao homem e à propriedade. Nessa complexa rede 

constrói-se a estrutura institucional que surge simultaneamente à 

abolição, enquanto expressão pública, do potencial caráter espontâneo 

e inusitado das escolhas individuais. As instituições procuram conceder 

balizamentos para a definição de uma arena de diálogo entre os 

indivíduos. A capacidade ordenadora das instituições e seu poder de 

regulação da incerteza associada às trocas individuais concedem a 

possibilidade de generalização ( ... ) As instituições estabelec~das 

pretendem-se ser perenes, pois procuram representar, do ponto de 

vista público e privado, a confirmação da própria realidade, 

supostamente equilibrada e estável, que tem a responsabilidade de 

manter ( ... )" (Henriques, 1993: 52). 

Distintamente a Henriques que justifica em suas palavras a necessidade das 

instituições, Enzensberger denuncia, de maneira irônica, o receio ao descontrole humano e a 

conseqüente tentativa de institucionalizá-lo: 

''Uns afirmam que o ser humano é uma besta demasiadamente fr~ca, 

ingênua e perigosa, não podendo ser entregue aos seus próprios 

desejos. As instituições existiriam para controlar seus ímpetos 

maldosos, para simplificar um mundo excessivamente complexo, a 

ponto de poder enquadrar-se nele com suas percepções limita~as, 

tomando-lhe o fardo da liberdade~ é o que afirmam as teorias de 
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Thomas Hobbes, de alguns teóricos de sistemas e do mais inteligente 

de todos os facistas alemães,. o professor Arnold Gehlen. De outro 

lado, existem pessoas que não têm uma opinião tão elevada assim das 

instituições humanas, preferindo considerá-las - como o venerável Dr. 

Marx - como sendo instrumentos de opressão" (Enzensberger, 1995b: 

30). 

A pretensão quanto à perenidade e inquestionabilidade das leis, entretanto, é 

enunciada por Kant que acredita "( ... ) que toda a lei é tão sagrada,. tão inviolável,. que é crime 

até mesmo colocá-la em discussão ( ... ) a lei sobrepõe-se assim à soberania do povo. É a típica 

visão liberal do Estado de Direito. A soberania do povo deve ser delimitada por algumas leis 

que estão acima dela e são invioláveis, indiscutíveis" (in Gruppi, 1980: 17). Como é o caso da 

lei da propriedade que é apresentada como universal e incontestável nos dias de hoje. 

Apesar de concordarmos com a dificuldade de efetuarem-se mudanças ao nível das 

instituições, não acreditamos serem elas invioláveis e indiscutíveis. A despeito de 

Enzensberger8 (1995b: 27-30) e outros teóricos considerarem o potencial imorredouro das 

instituições,. Hobsbawm (1995) mostra-nos que as instituições concebidas até o presente não 

respondem mais às nossas demandas. Salienta ele que o Estado-nação territorial, instituição 

universal até 1945, foi solapado frente ao domínio da economia transnacional (Hobsbawm, 

1995: 413). Acrescenta que "( ... ) talvez a característica mais impressionante do fim do século 

xx seja a tensão entre esse processo de globalização cada vez mais acelerado e a incapacidade 

conjunta das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres humanos de se 

acomodarem a ele" (Hobsbawrn, 1995: 24). As instituições, portanto, podem e devem ser 

modificadas. 

&Este filósofo alemão afirma que as instituições são tão poderosas que "nem mesmo a consagração de que ela é 
supérflua é suficiente para convencê-la a entregar os pontos; ela preferiria se transformar além dos limites do 
reconhecível; ela não pouparia esforços ou truques e ficaria até de cabeça para baixo apenas para não sumir" 
(Enzensberger, 1995b~ 21-3fr). 
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A utilização recente de programas massivos de engenharia institucional em alguns 

países, como a Inglaterra, mostra-nos que "características marcantes da paisagem institucional 

- que sempre foram tomadas como dadas e imutáveis - podem, na verdade, ser radicalmente 

alteradas ( ... ) foi uma força legislativa extremamente ativa, mostrando que toda uma gama de 

novas instituições podia ser criada" (Anderson, 1995: 177). Acredita Anderson, que a 

paisagem institucional não é tão fixa quanto se supõe, e que isto está registrado no imaginário 

popular. Sugere ele que o combate ao neoliberalismo deve utilizar-se das mesmas armas, 

voltando contra este "( ... ) a sua própria dinâmica incessante, sua contínua desestabilização 

institucional, e explorar isto em nosso proveito" (Anderson, 1995: 177-8). 

A idéia da inadequação das instituições atuais é compartilhada por Coutinho 

(1984: 26) que nos propõe, sabiamente, o fim do 'isolamento' do Estado e a sua conseqüente 

aproximação e reabsorção pela Sociedade, por meio de novos institutos democráticos; 

mecanismos de representação direta das massas populares - partidos de massa, sindicatos, 

associações profissionais, comitês de empresa e de bairro. Estes mecanismos, superari~ a 

alienação política e constituiriam o que ele chama de sujeitos políticos coletivos. 

Dado a complexidade do mundo moderno, alerta-nos Coutinho que, para haver a 

reaproximação Estado/Sociedade, é necessário "( ... ) uma articulação entre os organismos 

populares de democracia de base e os mecanismos 'tradicionais' de representação indireta 

(como os parlamentos)" (Coutinho, 1984: 30). Afirma ele que: 

"Essa articulação de democracia de base e de democrl:lcia 

representativa ( ... ) parece-me a única forma realista de responder ao 

ideal de democracia direta que inspira a prática dos gregos clássico& e a 

reflexão de Rousseau ( ... ) essa reabsorção do Estado pela sociedade 

civil - o fim da alienação da esfera política - liga-se a uma preocupação 

revelada por Gramsci: a de que a divisão entre governados e 
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governantes, entre dirigentes e dirigidos, que é certamente necessária 

em determinado nível da evolução social (onde ainda exista a divisão 

em classes e mesmo um certo grau de divisão técnica do trabalho), não 

seja considerada como uma 'perpétua divisão do gênero humano', mas 

'apenas como um fato histórico, correspondente a certas condições', 

sendo necessário lutar para 'criar as condições nas quais a existência 

dessa divisão (entre governantes e governados) desapareça'" 

(Coutinho~ 1984: 30-82). 

Diversamente a Coutinho, os neoinstitucionalistas - teóricos que fundamentam o 

desenvolvimento político e econômico de um povo na existência de instituições fortes, 

propondo a readequação das instituições existentes, como mercado e judiciário, a fim de que 

respondam às demandas atuais -, concebem democracia basicamente como "( ... ) 

internacionalização e aceitação de um set de regras abstratas básicas" de um jogo (Català, 

1995: 04). Acreditam, inclusive, que a democracia liberal é a estrutura institucional e política 

que garante, as condições para a existência de uma economia sólida e de um governo forte e 

duradouro, cuja atribuição principal é afiançar a propriedade individual e os direitos de 

contrato (Català, 1995: 21-2). Català, conceituado neoinstitucionalista, afirma que 

" ( ... ) o alicerce de governos democráticos basear-se-á em instituições 

as quais definem uma economia de mercado ... Democracias avançadas 

têm duas tarefas centrais: assegurar as atividades do mercado e 

garantir a provisão de bens coletivos que o mercado não provê, mas 

sem os quais a ordem social não sobrevive" (Català, 1995: 05~ trad. da 

autora). 



I 

112 

Argumenta ele que a principal fragilidade dos países que não acompanham o 

desenvolvimento econômico mundial é basicamente de natureza institucional, e que a eqüidade 

depende essencialmente da formação de instituições. 

"Instituições são o primeiro recurso de cada sociedade. Elas 

determinam o tipo de organizações que existem e influenciam a 

natureza e freqüência das interações que ocorrem entre os indivíduos e 

as organizações. Uma sociedade é mais do que somente a soma de suas 

partes ( ... ) o modo como esses indivíduos interagem, a eficiência e 

eqüidade da ordem social depende basicamente dos arranjos 

institucionais, e secundariamente da qualidade de seus componentes" 

(Català, 1995: 10; trad. da autora). 

É interessante a concepção de Català quanto à imagem da mão invisível de Adam 

Smith. Compreende ele, esta metáfora, como a expressão literária da ordem institucional 

abstrata que permite o efeito de transformar sentimentos egoístas e mesquinhos dos 

empreendedores em algo que sirva ao interesse geral (Català, 1996: 05). O mercado é, para 

ele, portanto, a principal instituição norteadora das relações societais e, de acordo com esta 

concepção, a cidadania é, apenas, o direito à inclusão no mercado. 

A prática do Estado democrático, para este estudioso, ajusta-se plenamente aos 

princípios do mercado e a eqüidade seria a "( ... ) prestação dos bens e serviços que estão fora 

da natureza e alcance ( ... )" deste. A democracia de alguns países, como os da América Latina, 

segundo Català, podem ser chamadas de "sistema pseudodemocrático de mero turno eleitoral 

de partidos no exercício oligárquico do poder arbitrário", pois pouco compreendem da ordem 

do mercado e, por isso, a atacam e rejeitam. Caso não modifiquem suas instituições, afirma ele, 

estes países estão fadados à perpetuação do subdesenvolvimento. Convida ele, portanto, a 
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realizarem mudanças em suas regras de jogo, salientando que isto implica na redefinição dos 

"( ... ) valores, convicções e normas substantivas da política social. E nada disto é possível sem 

as lideranças que procurem a visão e possibilitem os consensos necessários ( ... ) as reformas 

estruturais tomam muito mais que o mandato de um governo, pelo que devem considerar-se 

como formando parte de uma 'agenda de Estado', distinta da 'agenda política'" (Català,1996: 

6-26~ trad. da autora). Català, portanto, não questiona a sociedade capitalista, mas sim seus 

possíveis graus de institucionalização. As dificuldades dos países quanto a inserção na nova 

Ordem Mundial globalizada, estaria, deste modo, na inadequação de suas instituições às 

determinações do mercado. 

Face à mobilização destinada a enquadrar o mundo em conformidade a regras, leis 

e instituições formalmente estabelecidas e de acordo com a ideologia liberal de mercado, vale 

ressaltar as idéias de Howard, advogado norte-americano que escreveu sobre a morte do senso 

comum: 

''Para mim, o bom senso não significa uma determinada resposta, 

porque não existe uma única solução para cada problema. Como dizem 

os chineses, há mil maneiras de espantar um gato. O senso comum 

aparece quando se permite a um indivíduo pensar por si mesmo, no 

sentido de resolver melhor uma questão. E muitas vezes o senso 

comum é a habilidade de duas pessoas encontrarem a melhor maneira 

de resolver um problema. Mais do que de fabricantes de leis, o mundo 

precisa hoje de intérpretes sábios, maduros e sensíveis de leis gerais e 

não de leis enumerativas ( ... ) A grande multiplicação das leis e 

regulamentos teve por finalidade prever todas as situações e, em vez de 

com isso assegurar o direito e a liberdade, produziu efeito contrário, 

provocando injustiças e absurdos" (in Lisboa, 23/02/97: cad.D3). 
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Enquadrar os diferentes países segundo um esquema de regras pré-determinados e 

universais talvez não seja a solução para as questões atuaís da humanidade. Demonstra Borõn, 

que a delimitação dos problemas da transição e da consolidação de um "( ... ) regime político ao 

espaço restrito do que poderíamos chamar de 'engenharia política' - isto é~ o desenho e o 

funcionamento das instituições públicas de representação e de governo - constitui um sério 

equívoco e uma inadmissível capitulação ideológica diante das posições formalísticas do 

neoliberalismo". Encerrar o discurso da democracia em uma "( ... ) arquitetura formal do Estado 

e do sistema representativo ( ... )" seria uma estratégia para excluir "( ... ) do seu horizonte de 

visibilidade tudo o que as limitações da ideologia burguesa condena ao limbo da esfera 

'extrapolítica"'. Apesar das reformas introduzidas com o Estado keynesiano de bem-estar, 

Borõn não acredita na plena democratização do Estado capitalista, que é incapaz de "( ... ) 

superar o hiato entre a igualdade 'celestial' que proclama o regime político e a desigualdade 

'material' que reproduzem incessantemente as relações burguesas de produção". Uma 

verdadeira institucionalidade democrática, para ele, só se dá mediante "( ... ) a democratização 

'substantiva' da fábrica, da escola, da família; enfim, do conjunto da sociedade". O impulso 

reformista não pode deter-se diante das portas das fábricas e dos bancos (Borõn, 1995: 67-75). 

Concordamos com Borõn pois, enquadrar pessoas e grupos não é fazer política, 

não é criar uma institucionalidade que permita a construção de novos atores - sujeitos 

políticos. 

"A política é justamente o que rompe com isso, o que cria atores 

novos, objetos novos em relação a essa lógica. Quando, no começo do 

movimento operário, discutem-se as condições de trabalho não como 

uma questão pública e não como um assunto entre pessoas, entre 

partes privadas, isso é um escândalo, eles criam um objeto novo: isso é 

a política ( ... ) Sim, a política é rara, muito rara, mas não diria que ela 
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está morta, nem mesmo com a hegemonia da idéia de consenso ( ... ) Os 

novos sujeitos podem aparecer no limite do consenso~ entre os 

excluídos do consenso, que são duplos um do outro, a exclusão e o 

consenso. Mas a verdadeira política é uma coisa que não se anuncia 

( ... ) O que tento mostrar é que a lógica da política não é essa, é a 

lógica do dissenso~ daquele que não faz parte da discussão~ de criar 

normas que não existem. Os sujeitos da política se inventam 

inventando as normas da discussão" (Ranciere in Freire~ 10/09/95: 04). 

A cidadania como uma construção política, dessa forma, 

"( ... ) pressupõe a existência de comunidades livremente escolhidas, 

onde os homens discute~ escolhem e planejam formas plurais de vida 

( ... ) Por isso~ as comunidades se colocam como espaços privilegiados 

da passagem da universalidade ética à singularidade do gozo e vice-

versa, passando pelas necessidades do coletivo, e garantindo~ assi~ a 

objetivação na vida cotidiana do princípio fundamental da cidadania 

colocado pela modernidade contemporânea, que é o direito de viver a 

própria vida, ser único e diferente dos demais, enquanto igual a todos. 

Nesses espaços de práxis comunicativa cotidiana (família, grupos de 

amigos, partidos, elites cultural e espiritual, associações de bairro, 

instituições etc.) aprende-se a viver com o outro e a decidir em 

conjunto, discutindo racionalmente possibilidades concretas de vida 

melhor, e instrumentalizando o homem, desde a infiincia, a lutar contra 

hegemonias de interesses corporativistas que desvirtuam a ética em 

ética minimalista e moralidade safada" (Sawaia, 1994: 153-5). 
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A presença do Outro é fundamental para a constituição da subjetividade. É nesta 

relação que as instituições vão gradativamente se formando. A despeito do homem necessitar 

do equilíbrio como disse Henrique~ seu cotidiano é feito de relações novas e é na apreensão 

do novo destas relações que os sujeitos políticos se constróem. É na existência da aiteridade 

que 

"( ... ) o outro nos arranca permanentemente de nós mesmos ( ... ) Assim 

a alteridade e seus efeitos, embora invisível, é real: nossa natureza é 

essencialmente produção de diferença e a diferença é gênese de devir-

outro. Se considerarmos que a processualidade é este devir-outro - ou 

seja, a corporificação, no visível, das diferenças que vão se 

engendrando no invisível -, ganha maior consistência a idéia de que a 

processualidade é intrínseca à(s) ordem(ns) que nos constitui(em) ( ... ) 

o que há é uma textura (ontológica) que vai se fazendo de fluxos e 

partículas que constituem nossa composição atual, conectando-se com 

outros fluxos e partículas com os quais estão coexistindo, somando-se 

e esboçando outras composições. Tais composições, a partir de um 

certo limiar, geram em nós estados inéditos, inteiramente estranho em 

relação àquilo de que é feita a consistência subjetiva de nossa atual 

figura" (Rolnik, 1994: 160-1). 

A questão que nos fica, entretanto, é a mesma que Grzybowski nos faz: "O que é 

que transforma um grupo vivendo em determinada situação, que podemos chamar de exclusão 

ou marginalidade em sujeito e ator?". A história tem nos mostrado que isto acontece, mas 

nenhuma teoria, segundo ele, consegue explicá-lo. Podemos, entretanto afirmar, que esta 

relação caracterizada pelo respeito ao Outro como sujeito, considerando a alteridade, colabora 
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sobremaneira para a inclusão e a participação de todos na construção de uma sociedade mais 

justa. ''Porém, sem o ato de quem foi excluído não há como resolver isto. Mas aí reside a 

solução teórica e prática da questão ( ... ) O meu direito, os nossos direitos de cidadãos serão 

sistematicamente negados se não forem direitos de todos" (Grzybowski: 7-8 ). 

Ao falarmos, portanto, de institucionalização de procedimentos políticos em nosso 

trabalho, não nos referimos às instituições do sistema democrático já amplamente reconhecidas 

e formalizadas, como os sindicatos e os partidos políticos, mas sim àqueles procedimentos que 

contam com a participação presente, ativa e direta da população. A institucionalização de 

procedimentos políticos que propomos como possibilidade de superação e conseqüentemente 

propiciador de um espaço democrático supõe, para nós, a constituição de sujeitos politizados -

não mais o homem-cidadão-massa mas o homem-cidadão- público de Arendt - que 

considerem, sobretudo, a alteridade. 

Acreditamos, ademais, que a institucionalização de procedimentos políticos é um 

processo, e como tal, inesgotável, infinito e permanente, que se constrói da mesma forma que 

o conheciment09
, isto é, mediante superações constantes das instituições já existentes. Para 

que este processo seja democrático há que repousar no que Ferry (in Santuc, 1995: p.326) 

chama de formação discursiva da vontade, onde a discussão seria a mediação de referência. 

Para Santuc (1995: 326) esse é o processo que garante um consenso racional que por estar 

assentado sobre a atividade comunicacional permite a renovação do espaço público. 

Renovação que para nós significa a participação dos diferentes e um espaço constantemente 

construído e reconstruído 

O espaço público tem que ser falado e discutido. 

9 Para nós o processo do conhecimento é infinito, "(. .. ) acumulando as verdades parciais que a humanidade 
estabelece nas diversas fases do seu desenvolvimento histórico: alargando, limitando, superando estas verdades 
parciais, o conhecimento baseia-se sempre nelas e toma-as como ponto de partida para um novo 
desenvolvimento" (Schaff, 1987: 97). 
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~'É na linguagem, criadora de sentido mediante a palavra particular,. que 

se resolve o problema de um universal, de uma comunidade, de um 

mundo que não é abstrato. O sentido produzido, de fato, não é um 

saber ou uma essência já existentes, senão um intercâmbio originário, 

com uma origem, com algo que não somos nós. A verdade da palavra 

(fazer algo novo) é acordo com o outro. Esse acordo é coparticipado, 

não porque pensemos a mesma coisa, mas porque juntos estamos 

alcançados pela mesma coisa. Portanto, trata-se, no diálogo, de algo 

por fazer, de uma comunidade por produzir" (Santuc, 1995: p.331). 

É interessante abordarmos a diferenciação que Santuc faz entre um diálogo 

baseado na carga alocutiva das palavras, o qual remete a uma palavra que se dirige ou fala a 

alguém exigindo-lhe algo, daquele que se baseia na palavra delocutiva, aquela que fala sobre 

algo. É o diálogo baseado na palavra aJocutiva que é capaz de servir efetivamente à 

construção democrática mediante a formação da vontade do cidadão. Esta palavra, segundo 

Santuc é que tem a ''força de chamada direta à liberdade, evocando os valores simbólicos que 

fundam o acordo constitutivo do social, a saber: o respeito aos Direitos Humanos". O diálogo 

delocutivo, ao contrário, intercambia somente ''verdades conhecidas por experiência ou 

assumidas em virtude das exigências racionais da razão na reflexão. Tal diálogo tende a limitar

se a uma mera comunicação intelectual" (Santuc, 1995: 332-3). 

Se a institucionalização não for um processo discutido e participado, baseado na 

palavra alocativa não será democrática. 

"A lei é apenas uma contingência. A divisão entre legítimo e ilegítimo 

escapa ao mundo da certeza, posto que ninguém pode ocupar o espaço 

de um grande e absoluto juiz. Em vez de poder repousar sobre o 
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recurso a um poder legítimo ou legitimado por Deus ou pela tradição, 

a democracia moderna instaura um 'regíme fundado pela legitimidade 

de um debate sobre o legítimo e o ilegítimo' . Debate esse 

evidentemente sem garantias nem termo definível, mas que está ligado 

ao que a democracia tem de mais próprio seu, e desde onde se anuncia 

e se enuncia numa conseqüência: será legítimo aquilo que, depois do 

debate, for julgado legítimo. É aí que ganham força todos os debates 

em torno das propostas de Habermas e de Apel, e seus esforços de 

fundamentação e legitimação da razão mediante procedimentos ( ... ) 

Evidentemente, a sujeição a procedimentos não é suficiente para 

assegurar a auto-regulação social. Portanto, além da sujeição ao 

intercâmbio argumentado há que se pensar em mecanismos de 

decisão" (Santuc, 1995: 337-46). 

Baseando-se em Garretón, Rohm, ao diferenciar democracia de democratização, 

traduz com muita pertinência o que queremos demonstrar quando falamos em 

institucionalização de procedimentos políticos: 

''Enquanto democracia significa um tipo de sistema político, o 

processo crescente através do qual mudanças estruturais conseguem 

incorporar contingentes cada vez maiores de cidadãos à vida social, à 

participação decisória no âmbito sócio-político coletivo, corresponde a 

idéia de democratização (. .. ) "(Rohm, 1996: 24-5). 

É de democratização que falamos em nosso trabalho e, portanto, estamos nos 

referindo à participação da população no processo decisório. Uma democratização que não 
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está atrelada aos procedimentos políticos estabelecidos, mas que supõe a revisão das 

instituições e que respeite a vontade do povo de ser instituinte. Como demonstra Santuc, as 

associações de ontem "( ... ) enquistadas no conflito social e na reivindicação econômica frente 

ao Estado", perderam relevância~ o que se observa hoje é "( ... ) o surgimento de novas formas 

de associação que convocam diferentes grupos da sociedade civil para participar da 

institucionalização e regulação social em várias esferas, esses são os fatores que abrem o 

espaço de nossa reflexão sobre a mediação em política" (Santuc, 1995: 324-5). 

Ao nível dos governos locais, podemos afirmar que novas práticas de mediação 

política têm surgido, confirmando, assim, as palavras de Santuc. A importância do Local para a 

redefinição das práticas democráticas é fundamental e, é das experiências a este nível, que 

novas propostas de governo surgem. Como diz Boaventura de Sousa Santos, 

"Se é comum afirmar que vivemos em um período de globalização, é 

menos comum reconhecer que vivemos igualmente num período de 

localização e que a expansão da globalização vai de par com a 

expansão da localização. Passa-nos despercebido o fato de que a 

experiência que temos da globalização é sempre local" (Sousa Santos, 

06/01/97). 

Afirmando a emergência e consolidação de novas mediações na política, Oliveira 

(1995) demonstra que a grande revolução que acontece no Brasil e, podemos pensar, em 

outros países, seria a consolidação de novas capacidades surgidas da sociedade civil ao nível 

Local. Ao falar sobre a gerência das cidades, não acredita ele na possibilidade de que estas 

sobrevivam sem as novas práticas de representação como o planejamento participativo ou 

qualquer outro nome que se queira dar. A sociedade civil, portanto, há que participar da gestão 

da cidade. São os movimentos populares, para Oliveira, os responsáveis e os atores principais 

na modernização de um Estado, porque senão, "( ... ) uma nova estrutura pode gerar novas 
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relações de clientelismo e refazer um modo arcaico de dominação ( ... ) No que se refere ao 

Estado, essa modernização passa pela democratização do poder através de formas de 

representação cidadã em cada instância de decisão, de modo que um novo diálogo seja 

estabelecido entre Estado e sociedade" (Oliveira, 1995: 8-10). 

A democratização das relações entre o Estado e a sociedade civil; a 

democratização interna do próprio Estado e; a dimensão da fiscalização e acompanhamento 

das ações do poder público, são aspectos que Castro (1995) afuma serem fundamentais para a 

descentralização das atividades administrativas de um governo, principalmente para a 

transformação da composição política do poder. Salienta ela, a necessidade de haver a 

institucionalização destes mecanismos a fim de se garantir a continuidade das ações que 

tenham sido implementadas. Um dos grandes problemas dos governos, pois, seria a 

descontinuidade das ações em virtude de mudanças nos ciclos eleitorais e na composição 

política do poder. Acredita ela, portanto, que para "( ... ) consolidar a democracia e conquistar 

a eqüidade faz-se necessário a institucionalização de alguns mecanismos de participação, tanto 

no âmbito do Estado, como no âmbito das relações Estado-sociedade". Esta secretária de 

Educação de uma importante cidade brasileira, apesar de considerar a relevância da 

democratização das relações do Estado com a sociedade civil, avalia ser de dificil construção o 

processo de institucionalização da participação política da população (Castro, 1995: 11-6). De 

acordo com sua experiência, esta dificuldade estaria, principalmente, na constituição de 

representação no nível mais próximo e direto da população. 

Alerta-nos ela que, no processo de reforma do Estado ao nível Local, "( ... ) é 

importante definirmos conselhos de representantes, para que se estabeleçam canais de 

participação popular e de comunicação com a população, além dos canais de representação 

tradicional". No Brasil, os conselhos municipais previstos constitucionalmente, não respondem 

às necessidades de participação e, pelo contrário, muitas vezes, comprometem a representação 

popular. É o que nos mostra Castro: 
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"Numa pesquisa abrangendo os conselhos municipais do Estado de 

São Paulo, verificamos que a maior parte dos conselhos municipais -

85% - era totalmente tutelada pelas Prefeituras Municipais. Isso não é 

democratização da gestão da saúde. É uma forma de prefeiturização do 

conselho municipal de saúde. Nem mesmo a composição paritária 

estava sendo respeitada ( ... ) No caso do conselho da criança e do 

adolescente, outra pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Políticas 

Públicas da UNICAMP, mostrou que grande parte desses conselhos 

estava totalmente monopolizada pelo lobby das entidades assistenciais 

( ... ) são entidades não-governamentais que querem ser quase

governamentais" (Castro, 1995: 16-7). 

Consideramos, entretanto, que a constituição de conselhos de representantes ou 

qualquer outra forma de controle por parte da população, por meio de associações 

comunitárias ou outro tipo de representação, tende a repetir "( ... ) as mesmas categorias e com 

a mesma ética da política tradicional" (Genro, 1995: 19). Por sua experiência como prefeito 

em uma capital brasileira, Genro mostra-nos que não existe "( ... ) uma esfera ética e política 

apartada da sociedade burguesa, formada pela vida comunitária, pelas associações 

comunitárias C .. ) essa visão não é realista e pode trazer uma série de equívocos" (Genro, 

1995: 21). Segundo ele, a cidadania para não ser uma concepção burguesa tem que incluir a 

disputa da renda de uma cidade, que se traduz em diferentes obras. 

"Caso contrário, iríamos cnar e reproduzir a ilusão de que a 

democracia é uma relação puramente formal e que a cidadania é uma 

questão puramente de direitos, uma cidadania burguesa clássica, 

tradicional ( ... ) Trata-se da criação do que nós chamamos de esfera 
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pública não-estatal de controle. Construir uma esfera pública não-

estatal de controle significa um movimento inverso, radicalmente 

inverso, ao movimento realizado pela experiência do socialismo real, 

no qual a tônica foi a estatização da sociedade. Nesse processo ocorre 

o contrário. É um processo de civilização do Estado, um processo no 

qual o Estado se toma uma estrutura pública controlada pela sociedade 

civil organizada" (Genro,1995: 19-27). 

É certo para nós que, no processo de democratização, a questão do poder local é 

fundamental e que a participação política a este nível há de fortalecer o tecido social de um 

país e a organização da sociedade civil. No Brasil, como em outros países, políticos e 

governantes com esta mesma visão têm nos mostrado a possibilidade e a intenção de se romper 

com a maneira tradicional de administrar e governar as cidades. É o que nos diz Dante de 

Oliveira, atual governador de um estado brasileiro: 

"( ... ) temos que procurar,. a partir dos municípios, a partir das cidades, 

criar no poder público meios e instrumentos de participação, para que 

a sociedade seja parte - o próprio nome participação já diz - do 

governo, para ela se sentir sócia do governo ( ... ) Não tenho dúvidas 

em afirmar que a participação pode, e vai poder cada vez mais ( ... ) 

fortalecer o tecido social brasileiro, fortalecer a organização da 

sociedade civil como o grande alicerce do regime democrático" (Dante 

de Oliveira, 1995: 37). 
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A institucionalização da participação é, portanto, uma idéia comum a estes 

governantes, quase sempre afirmada como um processo de construção conjunta entre Estado e 

Sociedade. 

''T odavia a necessidade do exercício democrático, da decisão 

partilhada, de realmente poder fazer fluir a apropriação da decisão do 

Estado pela sociedade civil, sem dúvida alguma exige que passemos 

por este exercício de decidir como submeter a ação ao controle social 

( ... ) o exercício de uma proposta, da tomada de decisão, exige uma 

nova Pedagogia Institucional que eu chamo de uma Pedagogia 

Democrátic~ exige que haja realmente fóruns, arenas de negociação 

coletiva das decisões a serem tomadas e com possibilidade de 

transparência, para realmente fortalecer o controle social ( ... ) O 

próprio processo de participação, o processo de decisão, o processo 

democrático de controle social exige que as pessoas se apropriem 

realmente da situação concreta da cidade" (Sposati, 1995b: 39-49). 

Ao propormos o estudo sobre a institucionalização de procedimentos políticos de 

controle e participação por parte da população nas políticas sociais da educação informal da 

criança e do adolescente na cidade de Curitiba, pretendemos verificar a possibilidade da 

existência de uma ordem societal onde o processo decisório não esteja apenas sob a tutela do 

Estado~ uma ordem caracterizada por mudanças radicais nas tradicionais instâncias políticas de 

poder. Pretendemos verificar, pois, a possibilidade de que políticas usualmente consideradas de 

cunho assistencial tenham características basicamente sociais, favorecendo o rompimento com 

a pobreza política e com a dificuldade histórica de seus usuários de superarem "( ... ) a condição 

de objeto manipulado, para atingir a de sujeito consciente e organizado em torno de seus 
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interesses" (Demo, 1988: 8); políticas capazes de reduzirem a desigualdade, tanto econômica 

quanto política, que perpassa, geralmente, as ações de atendimento à infância e adolescência 

em nosso país. 



4- Iníancia e Adolescência 

4.1- No Mundo 
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"Pois no naufrágio patente do nosso atual modelo de sociedade (com ilhas 
de modernidade, mas em verdade ainda arcaica, porque corporativa, 
cartoralista e cartelizada) temos jogado ao mar precisamente o nosso mais 
precioso tesouro, com a inconsciência de alguém que serrasse, do lado do 
tronco, o galho da árvore em que estivesse sentado ". 

(Deodato Rivera) 

o sentimento da infincia e da adolescência é recente em nossa sociedade. A família 

moderna, "caracterizada pela ternura e a intimidade que ligam os pais aos filhos", somente 

começa a constituir-se no início do século XVII. Por volta dos anos 1760-70, com a 

publicação da obra de Rousseau - Émile -, modifica-se a concepção de inf'ancia e a criança 

passa a ser ruidosamente celebrada nas classes ascendentes. Inicia-se, então, o seu reinado. 

Um reinado, entretanto, baseado no amor matemo (Badinter, 1980: 45-6) e na presença de 

dois sentimentos: o de "paparicação", onde a criança é considerada uma fonte de 

entretenimento e o de ''moralização'', onde a criança é concebida como alguém que deve ser 

disciplinado (Aries, 1981: 163-4). 

Até então, a sociedade tradicional repousava sobre o princípio da autoridade onde 

o poder paterno era irrestrito, tendo o pai, inclusive, o direito de determinar a morte de seu 

filho. Este direito só foi suprimido com a propagação da doutrina católica que pregava ser a 

criança um repositório divino (Badinter, 1980: 38). A sociedade tradicional, portanto, não 

enxergava a criança e nem o adolescente, que eram concebidos como uma rápida fase de 

passagem à idade adulta. 
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"A duração da maneia era reduzida a seu periodo maIS frágil, 

enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se~ a criança 

então, mal adquiria algum desembaraço fisico, era logo misturada aos 

adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, 

ela se transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas 

etapas da juventude ( ... ) A criança não chegava a sair de uma espécie 

de anonimato" (Aries, 1981: 10). 

Demonstra-nos Aries, esta concepção, ao estudar, entre outras, as manifestações 

artísticas nos séculos X e XI onde a imagem da inf'aneia não tinha presença, concluindo que 

"( ... ) no domínio da vida real, e não mais apenas no de uma transposição estética, a inf'aneia era 

um periodo de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo perdida" 

(Aries, 1981: 52). ''Mais do que o mal, a criança é antes o nada insignificante ou o quase 

nada"(Badinter, 1980: 70). 

A não inexorabilidade e fatalidade do amor matemo, comprovadas nos estudos de 

Badinter (1980), mostram-nos a importância das palavras de Aries. No seu livro 'CUm Amor 

Conquistado", salienta ela que a consideração dada à inf'aneia e mais ainda à adolescência é 

recente e decorrente da necessidade da sociedade preservá-las em função de questões 

econômicas e de defesa militar. O amor matemo foi então enaltecido, por volta do século 

XVIll, como uma estratégia de preservação das crianças e concebido como instintivo para que 

as mães ao assumirem seus filhos, transformassem negativamente a alta taxa de mortalidade 

infantil da época. 

"Se outrora insistia-se tanto no valor da autoridade paterna, é que 

importava antes de tudo formar súditos dóceis para Sua Majestade. 

Nesse fim do século XVIII, o essencial, para alguns, é menos educar 
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súditos dóceis do que pessoas, simplesmente: produzir seres humanos 

que serão a riqueza do Estado. Para isso, é preciso impedir a qualquer 

preço a hemorragia humana que caracteriza o Antigo Regime. O novo 

imperativo é portanto a sobrevivência das crianças. E essa nova 

preocupação passa agora à frente a da antiga, a do adestramento 

daquelas que restavam após a eliminação das mais fracas. As perdas 

passam a interessar ao Estado, que procurava salvar da morte as 

crianças ( ... ) Esse discurso resulta da tomada de consciência da 

importância da população para um país ( ... ) A verdade é que a criança, 

especialmente em fins do século XVIII, adquire um valor mercantil. 

Percebe-se que ela é, potencialmente, uma riqueza econômica (. .. ) O 

ser humano converteu-se numa provisão preciosa para um Estado, não 

só porque produz riquezas, mas também porque é uma garantia de seu 

poderio militar. Em conseqüência, toda perda humana passa a ser 

considerada um dano para o Estado ( ... ) Nessa nova óptica 

quantitativa, todos os braços humanos têm valor:> mesmo os que 

outrora eram vistos com certo desprezo. Os pobres, os mendigos, as 

prostitutas e, certamente, as crianças abandonadas tomaram-se 

interessantes enquanto forças de produção em potencial ( ... ) Como o 

senso da previsão e da antecipação se havia desenvolvido nos homens 

do fim de século, não se via mais na criança o fardo que ela 

representava a curto prazo, mas a força de produção que encarnava a 

longo prazo. Ela se transforma num investimento lucrativo para o 

Estado, que seria tolice negligenciar. Essa nova visão do ser humano, 

em termos de mão-de-obra, lucro e riqueza, é a expressão do 

capitalismo nascente ( ... ) Desde o fim do século XVIII, o Estado e 
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particulares tomam iniciativas para ajudar as mães necessitadas ( ... ) 

Mas essas iniciativas isoladas~ se muito limitadas~ pouco alteraram a 

mortalidade infantil nacional" (Badinter, 1980: 122-34). 

A preocupação com a inf'ancia e a adolescênci~ portanto~ não foi conseqüência da 

percepção de suas necessidades. Tanto que, a criança é representada no século XVIll, como 

um brinquedo ou uma máquin~ que deveria ser ajustada e manipulada de acordo com as 

necessidades do adulto (Badinter, 1980: 66). Esta idéia da 'criança-máquina' foi desenvolvida 

por um bom número de médicos da época e, ainda aparece de forma significativa nas 

discussões tanto na medicina como na psicologia do nosso século. A concepção de "criança 

máquina" pressupunha o poderio da educação e da medicina e a conseqüente modificação da 

criança de acordo com os desejos dos adultos. 

"Em 1784 o médico A1phonse Leroy escrevia: 'É fácil modificar os 

princípios que constituem a criança'. Para ele, como para outros, a 

criança é uma máquina cujas molas, forma e matéria seriam fáceis de 

reformar à nossa vontade. Ele dá a entender que se poderia reconstruir, 

remodelar uma criança segundo um novo modelo, graças à medicina e 

à educação. Tal concepção só era possível negando-se a especificidade 

da crianç~ pensando-se que ela devia ser aquilo que se faria dela ( ... ) 

Tal imagem da inf'ancia explica, em grande parte, a ausência de uma 

medicina infantil" (Badinter, 1980: 67-9). 

Apesar da crescente força das idéias moralistas do século XVIII, de que as 

crianças deveriam ser assumidas por suas mães, quando revemos a históri~ verificamos que a 

construção da concepção de criança como um bem precioso e insubstituível foi gradativa e sua 
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educação conservou, durante um longo período, o ritual do século XVII, que era caracterizado 

por três diferentes fases: a colocação na casa de uma ama, o retomo ao lar e depois a partida 

para o convento ou o internato (Badinter, 1980: 99). 

É interessante ressaltarmos que, quando do enV10 às amas, as condições de 

transporte dessas crianças era tão precária que a maioria delas morria no caminho. "Quando a 

criança sobrevivia à alimentação inadequada, tinha que vencer a falta de higiene e a sujeira ( ... ) 

Portanto, a entrega à ama é 'objetivamente' um infanticídio disfarçado" (Badinter, 1980: 102-

18)". Mortandade esta, chamada por Aries (1981: 17-8) de infanticídio tolerado ou 

secretamente admitido. Tal atitude, acobertada pela ideologia moral ou social do século 

XVIII, é explicada por Badinter como um sentimento de indiferença e desinteresse por parte 

do adulto em relação à criança que não pode ser justificado nem pela pobreza e nem pela 

miséria reinante (Badinter, 1980: 119). Ao considerar estes comportamentos mostra-nos ela, 

que mais do que um mal ou um pecado, a criança era considerada como um estorvo, 

sentimento que se agravava mediante as condições em que os filhos retomavam ao lar paterno: 

freqüentemente estropiados, malformados, raquíticos, enfermiços ou mesmo gravemente 

doentes. 

Levou tempo para que a criança fosse vista como alguém que merecesse um 

investimento econômico. Os gastos com seus cuidados e educação eram tão restritos que 

comprometiam sobremaneira os seus destinos. Aos pais resultava muito menos oneroso enviar 

seus filhos a uma ama desqualificada do que empregá-la. Os salários pagos a estas 

profissionais eram tão miseráveis e, conseqüentemente era excessivo o número de crianças 

que ficavam sob suas responsabilidades, que podemos explicar em grande parte as condições 

que eram tratadas estas crianças. Afirma Badinter, que esta situação poderia representar o 

egoísmo dos pais que consideravam seus filhos como verdadeiros fardos (Badinter, 1980: 54-

63). 
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A escolha do preceptor (quando voltavam para casa os filhos eram entregues a 

governantas e, após sete anos, se fosse menino, era entregue a um preceptor), segundo ela, não 

diferia muito da escolha da ama. "Opta-se em geral pelo mais barato ( ... ) Na realidade, os pais 

muitas vezes têm maior consideração pelo criado de quarto que pelo preceptor" (Badinter, 

1980: 109). 

A criança e o adolescente além de receberem uma educação ministrada por pessoas 

desqualificadas, pouco conviviam com seus pais, já que pelos oito, dez anos, o costume 

mandava que ela fosse novamente afastada de casa, agora, a fim de aperfeiçoar sua educação. 

E, se até então eram os externatos que caracterizavam o sistema escolar da época, no final do 

século XVII, criaram-se os internatos, separando radicalmente os adultos das crianças. 

Começou, segundo Aries, 

o externato 

"( ... ) um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos 

loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, 

e ao qual se dá o nome de escolarização. Essa separação - e essa 

chamada à razão - das crianças deve ser interpretada como uma das 

faces do grande movimento de moralização dos homens promovido 

pelos refonnadores católicos ou protestantes ligados à Igreja, às leis ou 

ao Estado" (Aries, 1981: 11). 

"( ... ) foi sendo pouco a pouco desaconselhado às famílias, pois acaba

se por ver nele o genne de todas as anarquias e subversões ( ... ) No fim 

do século XVIII, Louis-le...;Grand1o conta 85 por cento de internos, o 

la Era um renomado colégio francês da época. 
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que leva Aries a dizer que se 'reconhecia o valor moral e pedagógico 

da reclusão' ( ... ) Ele corresponde ao mesmo tempo à vontade nova de 

isolar a criança do mundo dos adultos, e talvez, muitas vezes, ao 

desejo de se livrar dos filhos ( ... ) No mínimo, uma louvável 

preocupação pedagógica fez um bom casamento com o egoísmo. Era 

possível livrar-se dos filhos invocando os melhores motivos intelectuais 

e morais. 'Pelo bem das crianças', podia-se passar por pais exemplares, 

e isso a preços módicos e em prol da própria tranqüilidade" (Badinter, 

1980: 113-4). 

o que nos mostram tanto Aries como Badinter é que a partir do fim do século 

XVII a escola substituiu o adulto como meio de educação e a criança deixou de aprender a 

vida diretamente mediante o contato com eles. O que podemos observar é uma manifestação 

de medo da inf'ancia, em pleno século XVII, por parte da filosofia e da teologia, que irá se 

manifestar numa pedagogia que condenará a criança a um sistema educacional repressor e de 

punição. Foi Santo Agostinho, aquele que através de sua obra A Cidade de Deus, explicitou 

este temor e a consideração pela criança como "( ... ) símbolo da força do mal, um ser 

imperfeito esmagado pelo peso do pecado original. Concebe ele a infància como uma 

condenação lançada contra a totalidade dos homens, pois é a criança um ser ignorante, 

apaixonado e caprichoso que precisa ser contido para não precipitar-se em terríveis crimes" 

(Badinter, 1980: 46). Este pensamento reinou por muito tempo na história da pedagogia e 

reflete-se nas ações educacionais dos dias atuais . 

À família era lembrado a necessidade de manter-se uma atmosfera de dureza, não 

sendo permitidas carícias e ternuras que representavam frouxidão e pecado. ''Nesse meio 

tempo, o conceito de felicidade (de bom) substitui o de bem ( ... ) Em nome dos postulados 

agostinianos, a boa amizade pelo filho não pode ser tolerante. Deve ser uma atitude rigorosa 
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que jamais perde de vista que a finalidade da educação é salvar a alma do pecado" (Badinter, 

1980: 50) 

As idéias de Santo Agostinho em relação à inf'ancia são reforçadas, em uma outra 

perspectiva, por Descartes que, não dizia ser a inf'ancia a ocasião do pecado, mas sim que era a 

ocasião do erro. A inf'ancia é um mal do qual devemos nos livrar, e, as causas dos erros do 

homem, acreditava Descartes, provêm do fato dele ter sido criança. Badinter salienta que a 

inf'ancia, nestas concepções, pode ser considerada como uma punição que afastaria o homem 

da divindade, pois, 

"( ... ) podemos ( ... ) imaginar que no sistema cartesiano, se o homem 

chegasse a expurgar totalmente a criança que nele dorme, seria quase 

semelhante a Deus ( ... ) Visto deste ângulo, a inf'ancia é a 

antitranscendência divina, a punição do homem. Ela desempenha, 

portanto, um papel semelhante em Descartes e em Santo Agostinho, ao 

nos distanciar de Deus e de sua perfeição. Erro ou pecado, a inf'ancia é 

um mal" (Badinter, 1980: 52-3). 

o envio das crianças e adolescentes aos internatos representava, portanto, uma 

maneira de responder às exigências moralizantes dos séculos XVII e XVIII frente ao nascente 

sentimento de "paparicação" II , como também à crescente importância que o saber, como um 

meio de promoção social, adquirira para a burguesia. Graças a este saber é que "( ... ) ela se 

apoderou dos cargos do funcionalismo público e de altos postos do Estado, como as 

intendências". Nessa atenção dos pais com os filhos pode estar, segundo Badinter, o interesse 

por si mesmos, principalmente porque a educação era muito pouco onerosa (Badinter, 1980: 

111). 

II Dois sentimentos e relação à inf'ancia, segundo Aries, prevaleceram ao final do século XVII: o de 
'paparicação', "( ... ) em que a criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de 
distração e de relaxamento para o adulto"; e o de 'moralização' , onde os educadores, recusando-se a verem as 
crianças como brinquedos encantadores, preocupavam-se com a racionalidade e disciplina dos costumes (Aries, 
1981: 158-64). 
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Importante é ressaltannos que a despeito das mudanças introduzidas em relação à 

concepção de inf'ancia e adolescência a partir do século XVII, é significativo o abandono dos 

filhos a partir da segunda metade do século XVIII, recrudescendo ainda mais na primeira 

metade do século XIX; o que poderia ser explicado pela "( ... ) generalização do sistema de 

'roda' nos asilos (que permitia à mãe deixar ali o filho sem revelar sua identidade), somada aos 

efeitos da industrialização e do crescimento da vida urbana" (Badinter, 1980: 189-90). Alguns 

médicos da época denunciaram o desprezo do Estado frente à questão da inf'ancia, 

caracterizado pela despreocupação com a mortalidade infantil o qual se contrapunha a uma 

excessiva preocupação com os animais. Brochard, médico francês que incentivou a criação de 

uma Sociedade Protetora da Criança, tristemente afirmou: 

''Existe uma sociedade bem mais feliz que a Sociedade Protetora da 

Inf'ancia; é a Sociedade Protetora dos Animais. Enquanto a primeira 

tem apenas mil e duzentos membros, a segunda conta mais de três mil. 

Três ministros da Instrução Pública, um grande números de prefeitos, 

oitenta e quatro professores, setenta escolas comunais têm a honra de 

pertencer à Sociedade Protetora dos Animais. A Sociedade Protetora 

da Inf'ancia, infelizmente, não tem entre seus membros nem ministros 

da Instrução Pública, nem professores, nem escolas comunais (. .. )" 

(Badinter, 1981: 196). 

A sociedade, pois, não conseguiu, já mesmo no século XIX, resolver o abandono e 

o descaso pelas crianças e, seus ideólogos imputaram às mães esta responsabilidade utilizando

se da teoria da mãe 'naturalmente devotada'. Para não rever os seus princípios determinantes, 

a sociedade ocidental coloca a mulher como a educadora e guardiã de seus filhos e, para 

resolver a sua ausência, foi criada em 1848, a primeira escola materna (Badinter, 1980: 213-
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20). A mulher, então, passa a ser culpabilizada pelos crimes que aconteciam. Culpa que 

aparece nas resoluções legais a partir de então, constatada nas palavras de um advogado do 

ano de 1909: 

''Na qualidade de advogado das crianças, depois de ter estudado mais 

de vinte mil processos(!) de menores delinqüentes ou criminosos, 

temos certeza de que a criminalidade juvenil é quase sempre a 

conseqüência, seja da ausência da mãe no lar, seja da sua 

incapacidade ou de sua indignidade ( ... )" (Badinter, 1980: 228). 

Mais do que apontar a culpabilização da mulher, queremos demonstrar que, a 

partir do século XIX, é a família responsabilizada não só pelo sustento de seus filhos, mas sim, 

principalmente, pela crescente criminalização da sociedade industrial e, quando de sua falha na 

garantia dos bons costumes passa a ser substituída pelas instituições do Estado, o qual começa 

a interessar-se pela criança, vítima, delinqüente ou simplesmente carente. 

"A cada carência paterna devidamente constatada, o Estado se propõe 

substituir o faltoso, criando novas instituições. Surgem no universo 

infantil novas personagens que, em diferentes graus, têm por função 

desempenhar o papel deixado vago pelo pai natural. São eles o 

professor, o juiz de menores, a assistente social, o educador e, mais 

tarde, o psiquiatra, detentores cada um de uma parte dos antigos 

atributos paternos ( ... ) É verdade, não obstante, que a política de 

assumir e proteger a inf'ancia traduziu-se não apenas numa vigilância 

cada vez mais estreita da família, mas também na substituição do 
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patriarcado familiar por um 'patriarcado de Estado'" (Badinter, 1980: 

241). 

o sistema escolar, no século XIX, teve a incumbência de, ao substituir os pais 

como tradutores de valores, "( ... ) uniformizar as condições mentais, senão sociais, dispensando 

a todos o mesmo ensino". Inverteu-se a força dos pais como educadores, principalmente 

daqueles econômica e culturalmente carentes, que passaram a sofrer a influência dos valores 

determinados pelo Estado através de seus filhos que irão propagar, na esfera familiar, a moral 

social e as normas reinantes. Por meio da criança, o Estado pretendeu, a partir de então, 

controlar a família (Badinter, 1980: 242). 

Na França, como no restante dos países ocidentais, o pai indigno tomou-se o 

culpado pela existência da criança infeliz ou delinqüente, justificando a organização de 

sociedades filantrópicas e de uma nova Assistência Pública que transferiram para si, para os 

juizes e os médicos especialistas, a soberania paterna, 'moralmente insuficiente'. No final do 

século XIX e início do século XX foram criadas leis, nestes países, que introduziram no 

cenário familiar a possibilidade da perda do pátrio poder quando da constatação da indignidade 

paterna. Iniciou-se, conseqüentemente, um período em que as famílias tomaram-se passíveis de 

investigação a fim de determinar-se suas possibilidades educacionais (Badinter, 1980: 243-4). 

Foi criada, então, uma rede de investigação social que, parece-nos, permanece até os dias 

atuais. 

Podemos afirmar, portanto, que à inf'ancia e à adolescência tem sido dado quando 

não um papel irrelevante ou negativo, um papel em que devem representar a intermediação 

entre o Estado e os adultos. A concepção de que a criança e o adolescente são seres que têm 

direitos é nova e ainda encontra resistências. Touraine fala-nos, inclusive, sobre a recente 

indignação de dois filósofos, quando de um debate na Unesco, em relação à sua defesa da idéia 

dos direitos da criança. Estes filósofos alegaram, em nome do racionalismo, que as crianças 
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são "( ... ) outra coisa senão um ente em formação que não pode ser autônomo nem portanto ter 

direitos, já que incapaz de uma ação responsável e de cumprir deveres". Para Touraine, 

entretanto, não só estes filósofos modificaram suas idéias como também há, no mundo, um 

sentimento generalizado de repúdio pelos atentados aos direitos da criança, e em especial pelo 

uso delas como objetos sexuais (Touraine, 25/05/97, p.05). Afirma ele ser essencial proclamar-

se 

"(. .. ) a condenação das condutas que põem seres humanos a serviço 

do interesse ou do prazer daqueles que possuem dinheiro ou 

autoridade ( ... ) Quanto mais se decompõem os antigos modelos sociais 

e culturais, fatores ao mesmo tempo de coesão e desigualdade, mais se 

nos apresenta a escolha entre o triunfo de uma lógica do dinheiro, que 

conhece apenas dívidas líquidas, e o apelo a um novo princípio de 

moralidade, e, portanto, de proibição. Este não se apoia mais em 

razões sociais ou numa identidade cultural, mas na afirmação 

incondicional do direito à dignidade e à liberdade de cada um contra 

todas as formas de dominação que leva a extremos a reflexão sobre o 

livre consentimento, para evitar que os culpados sejam absolvidos sob 

o pretexto de que suas vítimas teriam sido cúmplices, o que é um 

sofisma quando vemos os efeitos devastadores dos abusos sexuais em 

crianças que os padecem na família ou em outros ambientes ( ... )" 

(Touraine, 25/05/97, p.05). 

Certamente, como diz Touraine, "(. .. ) esse reconhecimento está muito longe de 

traduzir por toda a parte em fatos". As diferentes concepções de inf'ancia e adolescência dos 

séculos passados baseadas em - negligência, repressão, dominação e disciplina -, não se 
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perderam nos dias de hoje. Verificamos, na verdade, que os momentos, as situações e, 

principalmente a questão econômica e cultural, é que têm determinado qual concepção tende a 

prevalecer. Distintamente aos séculos anteriores12
, hoje, a abordagem em relação à inf'ancia e 

adolescência pobres diferencia-se sobremaneira daquela frente aos economicamente mais 

privilegiados. E, a negligência, algumas vezes travestida de amor e liberdade, parece dominar 

as relações que os adultos na sociedade ocidental têm estabelecido com as suas crianças e os 

seus Jovens. 

Apesar da realização de congressos mundiais com o objetivo de estudar-se formas 

de proteção e do reconhecimento formal de direitos ao nível internacional, a inf'ancia e 

adolescência continuam sendo exploradas, maltratadas e culpadas dos erros de toda uma 

sociedade. Muitos países, como os Estados Unidos, consideram que grande parte de seus 

problemas deve-se à irresponsabilidade e agressividade de seus jovens. Esta crença levou os 

norte-americanos a instituírem o toque de recolher em 70% de suas cidades, proibindo 

menores de 17 anos de ficarem nas ruas desacompanhados dos pais, após determinado horário. 

Os argumentos utilizados são as estatísticas que apontam o aumento significativo dos crimes 

cometidos por crianças e adolescentes com idade inferior a esta faixa etária. Há, ainda, a 

recomendação do governo de que esta medida seja adotada ao nível nacional (Decia, 04/08/96, 

p.24). 

Este país está ressuscitando antigas leis repressoras com o objetivo de tentar 

resolver a "questão" da inf'ancia e adolescência. Em Idaho, noroeste dos Estados Unidos, uma 

lei de 1921 que considera crime a relação sexual entre solteiros, foi retomada para coibir "( ... ) 

o número de adolescentes grávidas no Estado, especialmente as que procuram o auxílio 

financeiro do governo para ter seus bebês". Apesar de ser uma lei aplicada a qualquer cidadão, 

a reportagem salienta que apenas os jovens estão sendo processados. O argumento mais 

12 Apesar de haver separação das condições sociais no mundo escolástico do século XIV ao xvn, "todas as crianças e 
jovens, qualquer que fosse sua condição, eram submetidos a um regime comum e eram igualmente surrados" (Aries, 
1981:180). 
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utilizado pelas autoridades é de que custa muito caro aos cidadãos que pagam impostos 

financiar a gravidez de tantos jovens (Decia, 28/06/96, p.25). 

Alerta-nos, entretanto, Enzensberger frente a esta tentativa crescente e 

generalizada de culpabilizar a imancia e, principalmente a adolescência quanto à criminalização 

crescente, que: 

"A atitude dos adolescentes antecipa a guerra civil. Isso não se d~ve 

apenas à concentração de energia fisica e emocional, mas também à 

perplexidade diante do legado com que se deparam, aos problefllas 

insolúveis de uma riqueza infeliz. No entanto, o que leva os jovens à 

violência está latente também em seus pais: um rancor destrutivo, Hue 

apenas em casos agudos é canalizado para formas toleradas 

socialmente, como a obsessão por automóveis, comida e trabalho, 

alcoolismo, avareza, agressividade, racismo e violência na família" 

(Enzensberger, 1995a: 37-8). 

Se raciocinarmos como os moralistas de nosso século, culparemos as crianças e 

jovens não apenas quanto à criminalidade, mas também pelo próprio fato de prostituírem-se. 

F oi o que fez, a despeito do movimento mundial contra a exploração sexual infanto-juvenil, um 

juiz no Brasil, que julgou uma menina de 12 anos como responsável pelo estupro sofrido, 

apoiado no "(. .. ) convencimento de que não existe mais ingenuidade no comportamento de 

uma menina de 12 anos" (Brissac, 19/06/96: 50-2). Este argumento que, anteriormente 

denunciamos nas palavras de Touraine tem justificado, entre outros, as ações daqueles que 

consideram a prostituição tanto de crianças como de adolescentes um mal necessário à história 

da humanidade e que, dificilmente será revertido. 
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A prostituição de crianças, segundo a Comissão de Direitos Humanos da ONU, 

cresce assustadoramente em todo o mundo e, segundo estatísticas da ONU, mais de um milhão 

de crianças são obrigadas a prostituir-se e trabalhar para a indústria da pornografia. A relatora 

da comissão, Ofélia-Clacetas Santos, adverte-nos de que esta situação não é restrita aos países 

asiáticos ou aos do Terceiro Mundo, já que o problema também atinge os países europeus e os 

Estados Unidos. Segundo June Kane, organizadora do primeiro Congresso Mundial contra a 

Exploração Sexual das Crianças, 

"( ... ) a indústria do sexo infantil movimenta bilhões de dólares e atinge 

crianças de qualquer idade, inclusive bebês de seis meses usados para 

vídeos pornográficos. O escândalo da exploração sexual da inf'ancia 

não conhece fronteiras, afetando desde meninas vendidas para serem 

prostituídas na Ásia a adolescentes recrutadas para satisfazer os 

soldados na África, assim como meninas do Leste europeu ou viciados 

em drogas que se põem à venda para comprar narcóticos" (Gazeta do 

Povo, 21/07/96: 1). 

A omissão de governos como o da Suécia, cujo parlamento, em nome da liberdade 

de expressão, recentemente impediu a proibição da venda de pornografia e do Nepal que, por 

omissão ou conivência, permite o tráfico e escravidão de meninas em bordéis da Índia, 

favorecem sobremaneira o aumento da comercialização e exploração sexual da criança. 

"Com uma pele clara, apreciada pelos indianos, meninas do Nepal são 

traficadas e mantidas como escravas sexuais em bordéis espalhados por 

Bombaim (Índia). Graças à cor mais esbranquiçada, mais próxima à 

das mulheres ocidentais, elas são comercializadas a preços mais 
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elevado, atraindo o interesse da elite local ( ... ) Ao entrar nessa rota de 

tráfico humano, feministas do Nepal descobriram a conivência ou 

omissão da polícia, mas recuperaram 40 dessas meninas; muitas delas, 

porém, já estavam com Aids ( ... ) Centro financeiro e industrial da 

Índia, porta para a globalização do país, Bombaim tem em suas 

crianças o espelho de seu colapso - da mortalidade infantil, provocada 

pela água poluída, até a mão-de-obra escrava ou semi-escrava" 

(Dimenstein & Stycer, 09/06/96: 20). 

As meninas são as que mais sofrem com a exploração sexual. E, como se não 

bastasse, são elas as sacrificadas nos países asiáticos que, em decorrência de uma política de 

controle demográfico, adotaram a determinação de um único filho por família. De acordo com 

a tradição, as famílias chinesas dão preferência aos filhos do sexo masculino, não hesitando em 

matar as meninas ou de largá-las em orfanatos considerados verdadeiros matadouros infantis. 

o recente filme intitulado Os Quartos da Morte (de cinegrafistas ingleses), mostra a eliminação 

destas crianças na China, com a conivência e incentivo do próprio Estado (Rev. Veja, 

17/01/96: 40-1). 

A despeito das meninas serem as mais exploradas sexualmente, são as crianças e 

adolescentes, de uma forma geral, aqueles que mais sofrem no mundo atual, onde as guerras, 

como a de Ruanda 13, os deixam sozinhos, onde o interesse por mão-de-obra barata os 

escraviza em trabalhos inumanos e onde a fome os Iijata. 

''No relatório da UNICEF, de 1989, sobre a situação das criança& no 

mundo, o diretor geral, James P. Grant, demonstra que existe uma 

13 A guerra de Ruanda deixou aproximadamente 1·15 mil órfãos e muitas crianças, que por terem participado.OOs com~tes, 
presas em cadeias. Segundo arep6rter.são crianças. 'sozinhas no mundo.' (Colson, 28/.07/96: p.21).. Apesardeste.artigo não 
comentar as mutilações de guerra,. segundo depoimento de uma amiga, natural de Angola. o que mais a chocou em sua 
recente visita a seu país foi a quantidade de crianças e adolescentes mutilados pela guerra, que perambulam pelas rIla$ das 
cidades. 
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ligação estreita entre o trabalho das crianças e o endividamento dos 

países do terceiro mundo. Na maioria dos países devedores, os planos 

de austeridade econômica, impostos pelo Banco Mundial e pelo Fundo 

Monetário Internacional, provocaram maremoto de desempregos e um 

golpe brutal nos orçamentos da Educação (menos de 50% em dez 

anos) e da Saúde (menos de 25%), o que obrigou as famílias mais 

pobres a deslocarem suas crianças para a rua. A guerra no Líbano, a 

agricultura arcaica na Guatemala, a industrialização selvagem no Brasil 

e na Tailândia são causas diferentes que têm como conseqüência os 

mesmos efeitos, isto é, milhões de crianças aprendem a suar antes de 

aprender a rir. Até quando nós, cidadãos do mundo, permitiremos que 

as futuras gerações ignorem que possam ter uma vida mais digna e que 

possam ter seus direitos respeitados. Na Índia, país onde a religião 

proíbe matar as vacas e maltratar os mosquitos, não é proibido 

maltratar as crianças. Na Tailândia, Sri Lanka, Taiwan e Filipinas, todo 

o lucro da indústria de turismo repousa sobre a prostituição infantil 

( ... ) É em nome da rentabilidade econômica e da batalha pela 

exportação que os produtores de tapetes indianos, os confeccionadores 

tailandeses, os plantadores de cana-de-açúcar filipinos ou brasileiros, 

os fabricantes de sapatos portugueses justificam o emprego das 

crianças. A verdade é que as crianças constituem uma mão-de-obra 

dócil, numerosa e desorganizada. Elas não custam caro e podem render 

muito" (Tonin, 1996: 12-4). 

A Sociedade atual, tanto a ocidental como a oriental, portanto, não conseguiu 

desenvolver mecanismos institucionais que dessem conta de resolver questões que 
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negativamente atingem suas crianças e adolescentes. Alguns países, como é o caso da China, a 

fim de resolver problemas referentes à densidade populacional, utilizam-se de valores arcaicos 

e desumanos. Outros, como o Estados Unidos, procuram no passado, uma institucionalidade 

que, se vista com um olhar criterioso, não mais se justifica. Como dissemos na introdução de 

nosso trabalho, somos todos "criaturas perplexas e assustadas". 

Acreditamos, entretanto que, esta perplexidade, quando o homem se assusta com 

as suas possibilidades e limitações, é fundamental para que reflitamos sobre "( ... ) nosso papel 

na construção de uma sociedade mais fraterna e de um mundo mais humano a partir do 

resgate da cidadania da criança e do adolescente" (Tonin, 1996: 10). Continuar pensando que 

uma criança está na rua porque quer ou porque seus pais o querem explorar, é um pensamento 

por demais simplista. A sociedade, a despeito de todas as dificuldades tem que assumir os seus 

erros e acertos e resgatar uma visão de homem não mais atrelada à utilidade social. A criança e 

o adolescente não podem mais ser pensados, como o fizeram Descartes e Santo Agostinho, 

como os erros e pecados do Homem e, por isso, tendo que expiar culpas de toda uma 

Sociedade. Estudarmos, pois, a participação e controle da população nas políticas sociais de 

atendimento à inf'ancia e adolescência na cidade de Curitiba, é acreditarmos na possibilidade de 

que as crianças e adolescentes sejam considerados como sujeitos de direitos e 

"( ... ) indica que estamos longe do tradicional princípio do julgamento 

moral com base no equilíbrio de direitos e deveres e na avaliação dos 

indivíduos por sua utilidade social, ela própria medida em termos da 

conformidade a normas ou interesses coletivos. Reconhecer os direitos 

da criança é, ao contrário, afirmar os direitos de todo o ser humano, à 

parte toda a consideração de papel ou comportamento social ( ... )Tais 

direitos e a dignidade da pessoa se acham ameaçados num mundo em 

que a distância entre fortes e fracos, entre ricos e pobres, é tão grande 
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que estes últimos se tomam cada vez mais impotentes para a defesa 

coletiva. A defesa das crianças não é, de fonna alguma, uma 

compensação humanitária e moralizante deste retraimento das lutas 

coletivas; ao contrário, ela abre um novo campo de defesa àqueles que 

se encontram expostos ao império do dinheiro e da autoridade" 

(Touraine, 25/5/97: 3). 

Uma nova institucionalidade, portanto, há que ser construída. 
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"E/as são seres oriundos de outros tempos da história da humanidade (...) 

São predadoras que se esgueiram, riem, correm, desabrocham nos espaços 

das mega/ópo/es, onde por acaso moram também seres mais evo/uidos da 

nossa civilização" 

Anna Verônica Mautner 

4.2- No Brasil 

Quando nos questionamos em relação à formação de sujeitos políticos, 

perguntamo-nos qual a concepção de cidadania que tem sido a base para a democratização de 

nosso país: aquela que atribui direitos positivos dos indivíduos frente ao Estado ou~ a de 

sujeitos participantes e com autonomia ou~ a de homem político liberto das peias da 

necessidade - concepção de Arendt (Manzini-Couvre, 1994: 125-6) ou~ aquela onde "o 

indivíduo ou grupo-alvo passa a ser objeto da política como conseqüência de seu próprio 

fracasso social"- conceito de cidadania invertida de Fleury (1994: 109) ou a que considera 

cidadão aquele que possui uma ocupação profissional reconhecida por lei - Cidadania 

regulada de Santos (1994: 68)? 

Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado Brasileiro, versão de 

10/09/95, a administração pública brasileira deve "( ... ) ser orientada predominantemente pelos 

valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos ( ... )" e, conseqüentemente, 

"( ... ) vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente de seus serviços" (Brasília, 

1995: 7-8). No Brasil, a contribuição indireta de impostos não é visível à maioria da 

população e não possui o mesmo poder que a contribuição direta, a que tem relação com a 

propriedade e com o capital. Os pagantes indiretos de impostos, geralmente não se sentem 

como contribuintes. À criança e ao adolescente, que podemos caracterizar como contribuintes 
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indiretos, não resta nem o papel de cliente, "indivíduo que na antiga Roma estava sob a 

proteção de um patrono" (Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa: O Globo, 1993: 229). 

Baseando-nos nesta concepção de cidadania, nos perguntamos: "o que seria 

democracia em nosso Estado capitalista? Aquela voltada principalmente para o aspecto liberal, 

onde a perspectiva da liberdade supera a da igualdade e justiça? É a nossa sociedade, uma 

sociedade mais preocupada com a desigualdade e pobreza ou com a eficiência?" 

As sociedades européia segundo Camargo (1994: 9), gera menos pobres porque 

tendem a ser muito mais preocupadas com a desigualdade e a pobreza, independentemente dos 

custo econômicos. A sociedade americana, diferentemente, preocupa-se mais com a eficiência, 

escolhendo políticas ou governos em que a questão da desigualdade não seja prioritária. 

Apesar de algumas notícias na mídia tencionarem demonstrar que a realidade brasileira vem 

modificando-se em direção a uma maior eqüidade econômico-social, consideramos que tal não 

acontece e concordamos com Gomes da Costa (1990: 80-1) de que "( ... ) o Brasil caminha para 

o século XXI sem experimentar, concretamente, nenhuma forma de organização econômica, 

social e política que contemple, ainda que em bases mínimas, o atendimento às necessidades 

básicas do conjunto de sua população". Podemos afirmar que estes mecanismos de exclusão e 

degradação pessoal e social atingem preferencialmente as crianças e jovens das famílias mais 

pobres. 

Na apresentação do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei criada em 1990 a 

fim de romper com a legislação e as práticas assistencialistas e repressoras que caracterizaram 

a história da mancia e adolescência brasileiras, Gomes da Costa e Rivera afirmam "( ... ) desta 

Lei civilizatória, na certeza de que com ela estaremos dando início a uma era de justiça e 

dignidade em nossa Pátria". Esta afirmação vem seguida de promessas do então Presidente da 

República, Sr. Fernando Collor de Mello: 
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"A democracia é também o- uruverso das responsabilidades 

compartilhadas, e não haverá responsabilidade mais nobre, e mais clara 

exptessão do bem comum, que a redenção de nossos menores. A 

proposta que agora faço é a de libertá-los, de uma vez por todas, das 

formas de violência e abandono ( ... ) O Brasil, enfim, tem de se 

conscientizar de que ou salvam-se as crianças, ou perde-se o País ( ... ) 

todacs as autoridades aqui reunidas, sob minha responsabilidade e 

orientação, vamos trabalhar de maneira incansável para livrar as nossas 

crianças pobres e marginalizadas do pesadelo em que existem, 

simbolizando o nosso corpo ministerial o 'Ministério da Criança' (. .. ) 

Não há desenvolvimento sem justiça social. A justiça social é requisito 

básico do desenvolvimento, da nacionalidade e da cidadania" (Mello, 

1990: 13-6). 

Interessante é constatarmos como o fez Arantes, que os estudiosos, as autoridades 

e aqueles que por razões diversas se inserem na questão da mancia e adolescência, 

consideram-se "( ... ) pioneiros e defensores incansáveis da 'causa' da criança. Mesmo aqueles 

que se apresentam como críticos e progressistas não escapam ao que parece ser uma das mais 

curiosas tentações da área: a de considerarem 'suas' as crianças internadas ou inscritas em 

algum programa assistencial" (Arantes, 1995: 214). 

O presidente responsável pelo discurso acuna mudou, outros VIeram e as 

promessas não foram diferentes destas. A realidade de nossas crianças e de nossos 

adolescentes, entretanto, não mudou; é o que veremos ao percorrermos a história da inf'ancia e 

da adolescência em nosso país e ao analisarmos a situação atual. 
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4.2.1 Um Breve Retrospecto 

Seria muito estranho se as políticas de atendimento à inf'ancia e à adolescência não 

refletissem a forma como o Estado e a Sociedade brasileiros vêm se relacionando. Esta área, 

na verdade, é talvez o espaço onde a nossa história política e social de assistencialismo, 

clientelismo, populismo, patrimonialismo, privilegiamento do privado em detrimento do 

público, autoritarismo, descaso e omissão, mais tem se manifestado. Manifestação que fica 

clara quando constatamos a existência "( ... ) na prática social de dois objetos distintos, 

curiosamente pertencentes a uma mesma faixa etária, mas não a uma mesma classe social: a 

'criança' e o 'menor'" (Arantes, 1995: 219). A origem familiar e, portanto, sua 'herança 

social' é que define de qual criança falamos. Um conceito determinado estritamente pela classe 

social a que se pertence 

"Os bem-nascidos terão a inf'ancia garantida; os demais estarão sujeitos 

ao aparato jurídico-assistencial destinado a educá-los ou corrigi-los. 

Alguns serão crianças e os demais, menores ( ... ) Salvar a criança é 

defender a nação - foi este o lema que moveu ilustres brasileiros, ao 

longo de nossa história, a considerarem a criança uma 'magna causa'" 

(Rizzini, 1995: 102). 

Em nome desta causa, crianças pobres foram, ao longo da história do atendimento 

à inf'ancia e adolescência no Brasil, institucionalizadas e confinadas, servindo 

"( ... ) como um grande laboratório, permitindo tanto a retirada da 

criança da rua como a produção de um saber sobre a irregularidade -

saber este que não se destinava a solucionar a questão das 
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desigualdades sociais, mas um aprendizado de como submeter esta 

população, ou experimentar modos de fazê-lo" (Arantes, 1995: 215). 

As desigualdades sociais, refletidas na inf'ancia e adolescência, entretanto, nem 

sempre foram uma preocupação do Estado brasileiro. Inicialmente, até a República Velha, 

predominava a ação de instituições religiosas, de cunho eminentemente caritativo. Cabia à 

Igreja, através de Santas Casas da Misericórdia, Irmandades, Congregações e Confrarias, 

conjunto de obras de benemerência, enfrentar a chamada questão do menor (Gomes da Costa: 

1990, Rizzini: 1995, Rizzini, 1993). Estas instituições, mantinham, no período do Brasil 

Colônia estreita relação com a realeza e a hierarquia da Igreja Católica. Relações de privilégio 

em relação ao monopólio da coleta de esmolas e da assistência, mas muitas vezes conflitivas, 

quanto aos altos custos que o Estado não assumia (Silveira Faleiros, 1995: 227-8). 

o sistema de benemerência da Igreja não conseguia responder às demandas de 

crianças abandonadas que eram deixadas nas ruas por seus pais e, numa tentativa de 

responsabilizar o Estado constituiu-se o sistema de Roda14 
- sistema legal e assistencial dos 

expostos, financiado por particulares e pelo Estado, cujo objetivo era dar assistência à criança 

órfã ou abandonada e, conseqüentemente, retirá-la das ruas. O Estado, entretanto, não assumiu 

esta responsabilidade e restou às Irmandades, através de doações particulares, manterem as 

instituições que recolhiam este menores; o que parece-nos não o fizeram adequadamente, já 

que: 

'Vm dos graves problemas das Rodas foi a alta mortalidade dos 

expostos nelas recolhidos. Estatísticas coletadas por pesquisadores e 

diários de visitantes revelam números surpreendentes que levam ao 

questionamento não só da qualidade da assistência nelas prestada como 

14 A este sistema foi dado o mesmo nome do dispositivo "( ... ) no qual eram enjeitadas as crianças e que rodava 
do exterior para o interior da casa de recolhimento" (Silveira Faleiros, 1995: 230). Dispositivo utilizado até 
metade do nosso século para resolver o problema das crianças indesejadas, por questões econômicas ou por 
questões sociais, isto é, resultantes de valores morais que impediam as moças de famílias tradicionais de 
assumir a gravidez. 
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do sistema de Roda enquanto política de assistência. Ou seja, tratou-se 

de uma política perversa, no sentido de que seus resultados foram 

opostos aos objetivos propostos, pois os expostos recolhidos para que 

não morressem, abandonados nas ruas acabavam aí morrendo" 

(Silveira Faleiros, 1995: 231). 

Mesmo aceitando a explicação de Silveira Faleiros, de que esta mortandade seria 

um reflexo do descaso da Corte portuguesa, cujo interesse no Brasil era apenas econômico, e 

basicamente de espoliação, onde a escravidão estabeleceu no país um modelo de desprezo pela 

vida (Silveira Faleiros, 1995: 322), não podemos deixar de relembrar aqui o infanticídio 

tolerado ou secretamente admitido denunciado por Aries (1981: 17-8) em relação à sociedade 

do século XVIII, quando os pais mandavam seus filhos para serem criados por outros. 

Situação que a ideologia moral ou social deste século acobertava (Badinter, 1980: 119). 

Queremos dizer pois, que o sistema de Roda era uma forma caridosa de tirar a vida dos 

indesejados socialmente. 

Os conflitos entre as Irmandades e a Corte portuguesa não significavam, no 

entanto, contradições quanto à forma e interesses no atendimento da inf'ancia nesta época. 

Eram eles basicamente de cunho financeiro, já que: 

"As Irmandades da Misericórdia, trazidas de Portugal para o Brasil tão 

logo se iniciaram os processos de colonização e de espoliação, eram 'a 

cara filantrópica' deste processo, ou seja, atores privados articulados 

com atores públicos, pertencentes à mesma elite, 'executores' de uma 

mesma política de dominação, cujas contradições internas geravam 

conflitos e crises e acabavam sendo 'negociados' e superados" 

(Silveira Faleiros, 1995: 235). 
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Não havia no Brasil Colônia a preocupação com uma política populacional. Era tão 

fácil repor aqueles que não sobreviviam à Roda ou às ruas, que fazia com que as elites 

brasileiras e o governo, desconsiderassem a criança, principalmente as escravas, mesmo que 

estas não fossem mercadorias baratas. 

"Em síntese, no Brasil Colônia, apesar da necessidade de povoamento 

não se percebe uma política populacional. Foi um período de 

desvalorização da criança, inclusive de sua existência e vida. As 

crianças e adolescentes escravos eram considerados mercadoria (cara) 

e sua mão-de-obra explorada. Os expostos, recolhidos e assistidos pelo 

sistema da roda ao final de suas diferentes etapas, eram conduzidos (OS 

poucos sobreviventes) ao trabalho precoce e explorado, pelo qual 

ressarciam seus 'criadores' ou o Estado dos gastos feitos com sua 

criação" (Silveira Faleiros, 1995: 235). 

A despeito da ampliação e diversificação das ínstituições de assistência às crianças 

órfãs e pobres, após a independência em 1822, os rumos que estas crianças tomavam não eram 

muito diferentes ao período anterior: os meninos permaneciam em escolas de formação 

industrial ou agrícola ou instituições militares, a fim de prepará-los para o ingresso precoce no 

mercado de trabalho e~ as meninas, eram treinadas em relação às prendas domésticas, para que 

tão logo tivessem tamanho, fossem encaminhadas a famílias que, em troca do trabalho, 

ofereciam a moradia e o alimento. Ingressando cedo e sem preparo no mercado de trabalho, 

estas crianças e adolescentes, na idade adulta, não conseguiam romper com o ciclo da pobreza. 

É uma história que se repete nos nossos dias e que Silveira Faleiros denuncia: 

I 
j 
l 
f 
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"Ao crioulinho, ao moleque, à criança pobre, em suma, ao MENOR, 

não resta senão vender muito cedo sua força de trabalho, não resta 

senão uma 'inf'ancia curta', pOlS histórica, ideológica e 

economicamente está destinado, através do trabalho precoce e 

desqualificado, à reprodução da situação de exclusão vivida pelos 

pobres do Brasil desde a Colônia" (Silveira Faleiros, 1995: 236). 

No final do século XIX e início do século xx, entretanto, o mundo modifica-se 

frente à necessidade de garantir uma população preparada tanto para o processo industrial 

como para o poderio militar. O Brasil sofre, então, a pressão do movimento médico higienista, 

dos juristas, de um movimento mundial eugênico1S e, da teoria da degenerescência, ganhando 

a inf'ancia e adolescência relevância no interior do Estado que vivia uma nova ordem, a 

República. 

A teoria da degenerescência, cuja idéia principal pressupunha serem as crianças 

passíveis de herdarem os males dos pais ou ser por eles influenciados negativamente, foi "( ... ) a 

que mais intensamente fundamentou os projetos e as iniciativas de transformação da assistência 

no nível da prática", justificando a intervenção no âmbito das relações familiares dos mais 

pobres. O argumento de que o meio ambiente salutar evitaria a emergência da herança 

negativa, fundamentou esta intervenção e o encaminhamento das crianças para asilos (Rizzini, 

1993: 23). Era consenso no meio médico e jurídico de que, em virtude de famílias 

desagregadas, a infância estava em perigo pelo seu abandono moral, já que seus pais, devido à 

condição extrema de pobreza, não podiam educar seus filhos de acordo com os preceitos de 

uma família instrucional, profissional e moralmente saudável (Rizzini, 1993: 16). 

l~ "A noção de eugenia difundiu-se na Europa e nos EUA, dando suporte técnico à preocupação com os efeitos fisioos e wIturais da 
miscigenação das raças humanas. O movimento eugênioo repecwtirá na inteIeáualidade brasileira das três primeiras décadas do século xx, a 
qual começa a se preocupar com a constituição étnica do povo brasileiro. A prevenção se fimdam~va na eugenia, isto é, na idéia de que 
purificando-se a raça, evitava-se os caracteres psíquicos, fisioos e adturais nocivos presentes nas 'raças inferion:s'" (Rizzini, 1993:22) 
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"O menor é moralmente abandonado, por uma falta moral sua 

(ociosidade, preguiça) ou dos pais (embriaguez, mendicidade, 

libertinagem, etc.), no entanto, normalmente a responsabilidade pelo 

abandono da criança era depositada nos pais. Muito embora os autores 

se refiram à miséria e à pobreza das famílias como causas do 

abandono, este é ainda uma questão sobretudo moral, que deve ser 

combatida atuando-se sobre o nível de moralidade das famílias ( ... ) 

Apesar de priorizar a pobreza e a miséria como causas principais do 

abandono, a família continua a ser culpabilizada, a qual por ser 

'desagregada', não consegue gerir sua vida sem a ajuda da assistência 

social" (Rizzini, 193: 40-1). 

Qualquer desordem era indesejada e estas famílias significavam desviantes de uma 

almejada normalização da sociedade. As intervenções do Estado, portanto, calcaram-se 

basicamente nos saberes médico e jurídico, que desenvolveram projetos de assistência à 

inf'ancia pobre, visando a prevenção destes desvios. A questão da ordem era tão importante 

neste momento que, a filantropia (substituição da fé pela ciência) conviveu com a caridade nos 

modelos assistenciais predominantes no Brasil até o final da década de 1930, pois ambas 

apresentavam o mesmo objetivo - proteção da ordem social. Não houve, segundo Rizzini 

(1993: 48), promoção social e sim, proteção social. Proteção da inf'ancia e adolescência, mas 

principalmente da sociedade em relação a estes menores que as estatísticas criminais 

denunciavam como perigosos16
. 

16 Maocino e Valverde (1993: 9-13), em interessante trabalho onde idattificam "os mecanismos de poder que são acionados ou indicados pela 
imprensa para a soluçlo" da questão do menor na cidade de Curitiba no ano de 1920, mostram que o "papel do policial na repressão à 
criminalidade e vadiagem de menores ( ... ), é com freqüência destacado, st:ia no elogio à repressão, nas aiticas à sua forma de ação, ou ainda, 
sugestões para maior eficiência ( ... ) O trabalho do menor é visto como instrumento de educação e recuperação ( ... ) os pais são responsabilizados 
pela miséria em que vivem e por 'obrigarem seus filhos a estender a mão à caridade por uma esmola que vá alimentar sua malandrioe' ( ... ) O 
prejuízo da moral e da beleza da cidade é outro aspecto pelo qual passa o discurso sobre os menores e demais miseráveis de Curitiba ( ... ) Outra 
proposta é o enclausuramento dos pobres através de asilos e casas de correção". 
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"No início do século (. .. ) as estatísticas criminais mostram um outro 

lado perturbador da questão: se a inf'ancia está em perigo, ela pode ser 

perigosa também ( ... ) provocando o surgimento de propostas, projetos, 

leis, no sentido de proteger e assistir a inf'ancia 'desvalida' , mas 

também, de aliviar a consciência de uma sociedade envergonhada e 

ameaçada com a sua presença ( ... ) não defendiam a eliminação do asilo 

pela sua ineficácia na prevenção da criminalidade. Defendia-se sim, a 

sua transformação em uma instituição disciplinada e disciplinadora. 

Mostraremos que as críticas aos asilos trazem consigo propostas de 

reforma, cuja tônica referem-se à eficácia destes em educar o 'menor 

moralmente abandonado', de forma que este possa conviver com a 

sociedade sem representar uma ameaça e, por outro lado, que possa 

ser útil à produção ( ... )" (Rizzini, 1993: 25-9). 

À época da República Velha, confirma Gomes da Costa, a questão do menor era 

'caso de polícia', idéia que permeava os discursos das autoridades brasileiras. Tal concepção 

fez com que o atendimento a estas crianças e jovens 

"( ... ) nascesse sob o signo da mentalidade correcional-repressiva. 

Sendo visto como uma ameaça social, o atendimento a ele dispensado 

pelo poder público tinha por fim corrigi-lo, regenerá-lo, reformá-lo 

pela reeducação, a fim de devolvê-lo ao convívío social desvestido de 

qualquer vestígio de periculosidade, cidadão ordeiro, respeitados da 

lei, da ordem, da moral e dos bons costumes ( ... )" (Gomes da Costa, 

1990 b: 82). 
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A necessidade de ordenar uma sociedade que resistia, favoreceu o 

desenvolvimento de saberes que procuraram entender para enquadrar. 

''Em todos os níveis, o objetivo é o mesmo: decompor, analisar para 

recompor, reorganizar, sob uma nova ordem. A ordem econômica que 

visa à utilidade e a ordem política que busca a docilidade. Pretende-se 

a salvação de uma inf'ancia que caminha para o desvio e para a 

ociosidade ( ... ) A elite intelectual, despertada para a situação da 

população pobre no país, cujos conflitos e desvios começavam a se 

configurar como um problema social ou como um perigo para a 

sociedade, esperava através da metodização da assistência, o que lhe 

daria um estatuto científico legitimador de sua prática, alcançar o 

equilíbrio, a harmonia social" (Rizzini, 1993: 36-7). 

A idéia de que o trabalho seria um mecanismo eficaz no controle desta população 

fortaleceu-se e foram criadas cada vez mais instituições onde os jovens eram preparados para, 

cedo, ingressar no mercado de trabalho. Em nome de uma ocupação mais útil do que a 

vagabundagem, a sociedade exigiu do Estado que estas crianças fossem profissionalizadas. 

Denuncia Rizzini (1993: 32), que a legalização do trabalho infanto-juvenil o legitimou perante 

a Sociedade e o Estado, que preferiram não questioná-lo. 

Os saberes médico e jurídico mediante um 'método científico', onde a ordem, 

disciplina e organização predominavam, iriam determinar as ações e idéias da área social e, 

conseqüentemente, da imancia. Na articulação entre público e privado, o Estado, por meio de 

instituições filantrópicas exerceu a sua ação, fortalecendo uma elite de juristas e médicos que 

se constituíram nos grandes doadores, com o dever e poder de dirigir a vida de famílias, 

crianças e jovens que não estivessem de acordo com suas determinações. O Estado, em 
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parceria com os filantropos, pretendeu enquadrar os possíveis desviados às normas sociais e à 

moral vigente, e o Código de Menores de 1927 refletiu a visão higienista de proteção do meio 

e do indivíduo como a visão jurídica repressiva e moralista. 

A despeito de afirmar que 

"( ... ) a intervenção do Estado não se realiza como uma 

forma de universalização de direitos, mas de categorização 

e de exclusão, sem modificar a estratégia de manutenção 

da criança no trabalho, sem deixar de lado a articulação 

com o setor privado e sem combater o clientelismo e o 

autoritarismo" (Faleiros, 1995:64), 

é extremamente importante o alerta que nos faz Faleiros (1995: 63), quanto ao surgimento, 

nesta época, dos primeiros sinais da estratégia dos direitos da criança. Quando o Estado 

assumiu a sua obrigação de proteção, possibilitou as exigências da Sociedade, vislumbrando-se 

no Código de 1927, o que denominamos anteriormente de via de duas mãos das políticas 

sociais. Irene Rizzini (1995: 111), inclusive, fala do início do século XX como a época mais 

proficua da história da legislação brasileira para a inf'ancia. 

A substituição da repressão ostensiva do Estado por instituições médicas e 

jurídicas foi sendo gradativa e determinou os moldes do atendimento à inf'ancia e adolescência 

no Brasil. No período dos anos 20 aos anos 80, estabeleceu-se formalmente "o alicerce legal, 

institucional e administrativo do sistema de bem-estar infantil" (Pilotti, 1995: 37). 

A construção deste sistema, entretanto, não seguiu o mesmo compasso nas 

diferentes esferas - legal, organizacional e administrativa. A estrutura burocrática 

governamental não conseguiu acompanhar a evolução nem do marco jurídico e nem da rede de 

proteção privada. Devido ao privilegiamento de outras áreas do âmbito do social, como a 
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educação e a saúde, a educação informal da infância e da adolescência foi abordada pelo 

Estado, 

"( ... ) por melO de propostas intersticiais localizadas, com caráter 

subalterno, 'a margem dos setores saúde, educação, administração e 

justiça ( ... ) Por conseguinte, as agências governamentais de bem-estar 

infantil adquirem um papel reconhecido no aparelho estatal de forma 

tardia ( ... )" (Pilotti, 1995: 39). 

A partir do governo de Getulio Vargas, o Estado assumiu com maior vigor a 

questão social, estabelecendo 

"( ... ) para os chamados menores, um sistema nacional, com 

integração do Estado e de instituições privadas. A ação do setor 

público será conduzida pelos seguintes órgãos: Conselho Nacional de 

Serviço Social (1938), Departamento Nacional da Criança (1940), 

Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM, 1941) e Legião 

Brasileira de Assistência (LBA, 1942)" (Faleiros, 1995: 67). 

Segundo Faleiros, foi uma institucionalidade criada muito mais para articular o 

Estado com o setor privado fazendo-o semi-oficial, distribuindo verbas, buscando legitimação 

"( ... ) em troca de favores, e, ao mesmo tempo deixar ao descaso as instituições públicas" 

(Faleiros, 1995: 68). Parece-nos, inclusive, que na divisão das ações da área da inf'ancia e da 

adolescência entre o público e o privado, coube ao Estado aquelas de caráter mais repressivo: 

"( ... ) estas poucas iniciativas assistenciais não conseguiram obscurecer o caráter regulatório da 

ação estatal, cujo principal mecanismo foi a criação de leis" (Fleury, 1995: 66). 
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Ao fim do governo Vargas iniciou-se a era chamada por Faleiros (1995) de 

"democrático-populista", onde, no período de 45 a 63, podemos vislumbrar tentativas quanto 

ao estabelecimento de estratégias de participação e controle por parte da população, mediante 

o estímulo à criação de 

"( ... ) conselhos de obras sociais, centros sociais rurais, na ótica da 

descentralização e do planejamento participativo ( ... ) Na prática 

política combinam-se, assim, critérios higienistas, assistencialistas com 

outros voltados para um caráter mais participativo/comunitário/ 

desenvolvimentista, expressando a própria divergência e configuração 

de forças que se formam no interior do Estado" (Faleiros, 1995: 72). 

A Sociedade, outrossim, pressionava por um novo modelo de intervenção do 

Estado na problemática do menor. O SAM, órgão que representava o sistema de contenção 

estatal, estava com sua imagem desgastada frente à Sociedade em decorrência de uma gestão 

inábil, inadequada e perniciosa. Uma nova proposta de ação estatal foi sendo gestada durante 

este período, culminando com a extinção do SAM e a criação da FUNABEM já no governo 

militar de 1964, a qual teve como atribuição principal, definir e implantar a Política de Bem

Estar do Menor-PNBEM. 

O principal objetivo deste novo órgão seria o de romper com o caráter paternalista 

e clientelista que perpassava as ações da área da infância e da adolescência. Para tanto, foram 

criados: uma rede de instituições estaduais com a finalidade de garantir a PNBEM ao nível dos 

estados e centralizar as ações; uma rede de atendimento por meio de entidades de cunho 

privado, mas cujo controle ficava sob a responsabilidade da FUNABEM; uma burocracia 

própria a fim de trazer para o âmbito destas políticas um caráter técnico-científico. 
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Apesar de alguns estudiosos desta área, como Gomes da Costa (1990b: 81-2), 

registrarem o período posterior ao regime militar de 1964, como a época onde uma nova 

maneira de entender e uma nova maneira de intervir nessa realidade se construiu, acreditamos 

que tal não aconteceul7
. Apesar de serem criadas mais e diferentes instituições a fim de abrigar 

as crianças e jovens e os termos utilizados modificaram-se não houve, para nós, uma 

considerável modificação na forma de ver a mancia e a adolescência. Se antes o enfoque era 

basicamente correcional-repressivo, continuou a sê-lo, apenas com o aprofundamento dos 

saberes que favoreciam uma disciplina sem a necessidade da ostentação dos mecanismos 

repressores. A valorização e o uso de alguns saberes como a psicologia, a psiquiatria e a 

pedagogia, travestiam a repressão de um 'assistencialismo-terapêutico' que permaneceu com a 

mesma visão de culpabilização da família e com a mesma intenção de tentar integrar a criança e 

o jovem à uma sociedade considerada, sem contestação, "normal". É o que constatamos nas 

palavras do Sr. Alfredo Buzaid, ministro da Justiça na época, em discurso proferido em 1972, 

no 11 Encontro Nacional de Secretarias Estaduais, Presidentes de Fundações do Bem-Estar e 

Diretores dos Serviços de Menores, cujo o tema era "O Fortalecimento da Família como Base 

da Prevenção e Terapêutica de Marginalização Social do Menor": 

"( ... ) a família representa ainda o maior freio à dissolução de costumes 

e desagregação de valores, buscada pelos que lutam contra os 

sentimentos nobres e o intercâmbio de afeições geradas pelo lar" (Rev. 

Brasil Jovem, 1972: 4). 

E, nas palavras do então presidente do órgão responsável pela política do menor 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM, Sr. Mario Altenfelder: 

17 Irene Rizzini, salienta que após 1%4, com o estabelecimento da chamada 'Política de Segurança Nacional', 
as reformulações propostas por aqueles que atuavam na área da inf'ancia e adolescência "ensaiadas antes do 
governo militar tornaram-se obviamente inviáveis", prevalecendo, "( ... ) a partir daí, o incremento de medidas 
repressivas ( ... ) " (Rizzini, 1995: 152) 
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"( ... ) decorrendo o desajustamento do menor, principalmente, da 

indigência ou desorganização do meio doméstico, a proteção àquele 

deve integrar-se em programas de proteção social à família. Portanto, 

o seu fortalecimento econômico-social constitui ponto fundamental em 

toda política de bem-estar do menor" (Rev. Brasil Jovem, 1972: 6). 

Como também, em resumo elaborado na época, objetivando apresentar as 

principais causas "da condução do menor ao crime" : 

"( ... ) falta de disciplina familiar, instabilidade emotiva geral, condição 

emotiva mórbida, menor procedente de família onde impera o vício ou 

a delinqüência, retardamento mental ou anormalidade, interesse nocivo 

por certas coisas, procedência de famílias com doenças mentais, 

menores portadores de enfermidade mental, como por exemplo, a 

epilepsia, relações familiares defeituosas, precedente familiar, crise do 

estado conjugal dos genitores, dissociação familiar, famílias numerosas 

com problemas econômicos, mobilidade familiar, situação sócio

econômica, ausência de escolaridade ou escolaridade insuficiente, 

influência dos meios de informação sobre o menor" (Marques, 

1973: 13). 

o peso dado, naquela ocasião, às condições familiares e individuais da criança e do 

jovem, parece-nos, é inquestionável. 

O aumento da criminalidade no Brasil, ademais, continuava sendo associada à 

maior presença de menores, como conseqüência da falta de atendimento às suas necessidades 

básicas, e deveria ser resolvida por medidas educacionais, se não chamadas repressivas, pelo 
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menos disciplinadoras. O conceito de carência perpassava as políticas do menor, subtendendo 

uma sociedade de seres plenos. Podemos dizer de diferente nesta época, é que, nos discursos 

começa a aparecer a culpabilização da sociedade, ainda que de forma romântica, baseada, 

principalmente, em principios religiosos: 

"( ... ) menor desassistido, menor abandonado e menor com problemas 

de conduta anti-social e o criminoso, são conseqüência de uma 

estrutura social injusta e iníqua e que a solução destes problemas 

dependem da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, onde 

a criança não deverá, jamais, ser submetida a processo punitivo e 

repreSSIVO, de natureza eminentemente inquisitorial e que 

representaram uma época, e sim a medidas de caráter educacional ( ... ) 

esquecimento, falta de atenção e violência a que está submetido o 

jovem, que deveria merecer todo o amor e carinho de todos nós e dos 

governantes em geral, levou-nos a escrever estas linhas, que 

pretendemos ser uma denúncia, uma tomada de posição, um brado de 

alerta ( ... ) na esperança da abertura de novos caminhos, que ofereçam 

amparo e proteção ao menor abandonado, infrator e marginalizado, 

bem como aos jovens, para que eles algum dia conheçam um mundo 

melhor e mais justo, que os respeite e os ame, como Cristo nos ensinou 

no Evangelho ( ... )" (Marques, 1976: 5). 

O menor abandonado e infrator permanecia sendo, segundo Marques (1976: 16), 

"disciplinado (grifo nosso) pelo Código de Menores de 12 de outubro de 1927, com algumas 

modificações". E, para melhor assistir a estes jovens o Código Penal, em 1969, reduz a idade 

para imputação de crimes militares a menores de 16 anos; medida não aceita por este 
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estudioso. Àqueles não implicados por crimes militares não restava melhor sorte, pois as 

crianças e jovens marginalizados, quando julgados por atitudes delinqüentes 

"( ... ) não eram presos, mas 'internados'; não eram 'punidos' mas 

'protegidos', educados ou reeducados; não eram 'acusados' mas 

'encaminhados'. Essas medidas se baseavam num suposto 'melhor 

interesse' da criança ou do jovem, mas podiam implicar um 

internamento por vários anos em cadeia pública ou penitenciária, até 

em presídios de segurança máxima, sem determinação de tempo e sem 

defesa, porquanto o advogado só podia interferir quando constituído 

pela família, e, assim mesmo, segundo Barreira e Brazil, não deveria 

'insistir em negar ou justificar a ação infracional'( ... ) Contentando-se 

com a privação da liberdade baseada apenas na 'situação irregular', 

que incluía o simples fato de ser pobre, não exigindo flagrante ou 

ordem escrita e fundamentada, o Código, dito 'protetor', submetia 

milhares de cnanças e Jovens à violência e ao arbítrio 

institucionalizados" (Amaral e Silva, 1990: 46-9). 

Já no período de governo militar, nos anos 70 e 80, as organizações não

governamentais se constituíram e, segundo Pilotti (1995:42), maciçamente, surgindo, com elas, 

uma recusa, ainda que incipiente, ao assistencialismo nas ações desenvolvidas com as crianças 

e jovens. Entre os educadores e trabalhadores sociais da área iniciou-se um movimento de 

educação progressista, onde já não havia mais espaço para a denominação 'menor' e, 

" O menino deixa de ser visto como um feixe de carências e passa a ser 

percebido como sujeito de sua história e da história de seu povo, como 
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um feixe de possibilidades abertas para o futuro. Agora se pergunta o 

que ele é, o que ele sabe, o que ele traz e do que ele é capaz" (Gomes 

da Costa, 1990b: 83). 

No processo de democratização brasileira, que ocorreu gradativamente nos anos 

80 com a significativa participação dos movimentos populares, as políticas de atendimento à 

criança e ao adolescente sofreram uma importante mudança e o enfoque critico-estrutural 

passou a prevalecer. 

O Brasil, viveu nos anos 80, um movimento em direção à restauração dos direitos 

de cidadania que, para nossas crianças e jovens culminou na instituição do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, em 1990. Um estatuto cujos destinatários passaram a ser todas as crianças e 

adolescentes do Brasil, e não mais apenas os 'menores em situação irregular", onde a criança e 

o adolescente tomaram-se sujeitos de direito. 

"Tais modificações deverão em primeiro lugar impedir que as crianças 

e os adolescentes sejam tratados como objetos de intervenção 

disciplinar, técnica ou jurídica por parte da família, da sociedade e do 

Estado; em segundo lugar, deverão promover a consideração e o 

respeito das suas potencialidades e limitações em cada fase do seu 

desenvolvimento pessoal e social; finalmente, elas deverão reconhecer 

a natureza prioritária do atendimento às suas necessidades básicas: 

prioridade no recebimento de proteção e socorro em qualquer 

circunstância, precedência no atendimento por órgão ou serviço de 

qualquer poder, preferência na formulação e execução das políticas 

sociais públicas e privilegiamento dos programas e ações de seu 

interesse na definição do gasto público" (Gomes da Costa, 1990 a: 39). 
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Modifica-se, com o Estatuto, a estrutura das políticas e programas voltados para a 

criança e o adolescente que 

"( ... ) passa a sustentar-se em dois princípios básicos: descentralização 

político-administrativa e participação da população por meio de suas 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis. A Constituição e o Estatuto limitam as 

ações a cargo direto da União, restringem o papel dos Estados e 

ampliam de forma considerável as competências e responsabilidades do 

município e da comunidade organizada ( ... ) Agora, pela Constituição e 

o Estatuto, a cidadania organizada está convocada a participar em 

instâncias até aqui privativas dos homens públicos, dos dirigentes de 

políticas, dos chamados homens de Estado, como a formulação das 

políticas e o controle das ações em todos os níveis" (Gomes da Costa, 

1990 a: 40-1). 

É importante ressaltarmos, entretanto, que os avanços legais vieram acompanhados 

da desestruturação do sistema de assistência á mancia e à adolescência. Frente às tendências 

mundiais em direção a um Estado minimalista e às falhas dos organismos estatais (FUNABEM, 

FEBEM(s) e outros) responsáveis pela elaboração e implementação das políticas, cujas 

instituições muitas vezes não conseguiram atingir seus objetivos, o governo brasileiro decidiu 

pelo desmantelamento das estruturas tradicionais de atendimento à mancia e à adolescência, 

sem substituí-las. Uma das maiores dificuldades quanto à aplicação do Estatuto, portanto, tem 

sido a ausência de um aparato institucional adequado. 
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Ademais, como afirma Gomes da Costa (1990b: 83), nenhuma fase é capaz de 

eliminar a anterior. Assim, os enfoques e práticas correcionais-repressivas, assistencialistas e 

educativas têm convivido de forma justaposta no interior das nossas instituições, o que deve 

nos deixar constantemente alertas para que possamos identificá-los e, rechaçar aquelas 

concepções e práticas que desconsiderem as crianças e adolescentes como sujeitos políticos, os 

quais sentem, questionam, argumentam e pensam. 
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4.2.2 Nos Dias Atuais 

Como dissemos anterionnente, o processo institucional estabelecido no Brasil nas 

décadas de 60 e de 70, foi rompido ao longo dos últimos anos. Com a municipalização 

determinada na Constituição de 1988, ademais, o governo federal adotou medidas para as 

quais a maioria dos estados e municípios brasileiros não estavam preparados. Até muito 

recente, as políticas de proteção social pennaneciam sob a inteira responsabilidade da União e, 

quando muito, dos estados que executavam as determinações federais. Atualmente cabe aos 

municípios os principais encargos referentes às políticas de atenção à inf'ancia e à adolescência. 

O órgão federal responsável pela elaboração e execução das políticas da inf'ancia e 

adolescência no Brasil - FUNABEM, veio sofrendo refonnulações gradativas ao longo dos 

últimos anos, até que, em janeiro de 1995, foi extinto juntamente com o Ministério do Bem

Estar Social e da Integração Regional. O acompanhamento da questão dos direitos da criança 

e do adolescente foi transferido, então, para o Ministério da Justiça, e implantou-se o 

Programa Comunidade Solidária, que tem sido o responsável por "coordenar ações no campo 

social a partir de iniciativas locais e apoio à merenda escolar, visando o reforço da política de 

educação" (Faleiros, 1995: 92). Sabemos, entretanto, que este programa não conseguiu 

institucionalizar ações que respondessem às demandas da área social, muito menos aquelas 

referentes às responsabilidades da antiga FUNABEM. 

Com a criação dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, as políticas desta área passaram a ser definidas a nível Local por representantes 

tanto do governo como da sociedade civil, a qual, em virtude da falta de vivência democrática, 

tem tido sérias dificuldades em se fazer representar adequadamente. Tal situação pode ser 

vista na ingerência do Estado na fonnação e ação destes Conselhos, comprometendo a 

representação popular (Castro, 1995: 16-7). Battini, inclusive, mostra-nos que a "(. .. ) lacuna 

na fonnulação e na execução da política de atendimento à criança e ao adolescente" resulta 
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também, "( ... ) da lentidão na incorporação dos novos preceitos contidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente por grande parte dos representantes do Executivo, do Legislativo e 

do Judiciário ( ... ) o que retarda a efetivação dessa política" (Battini, 1996: 52). As autoridades 

brasileiras não conseguiram materializar as determinações estatutárias, isto é, não 

desenvolveram uma institucionalidade que pudesse responder às demandas do Estatuto da 

Inf'ancia e da Adolescência. Podemos afirmar pois, que o impulso alcançado no plano legal não 

foi materializado em uma institucionalidade que garantisse ações de proteção à inf'ancia e à 

adolescência no Brasil. 

Ensejando demonstrar nossa afirmação anterior, descrevemos o artigo 98 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual afirma estar "( ... ) em situação de risco a criança 

e o adolescente que têm os direitos fundamentais violados ou ameaçados de lesão" (Grilo, 

1996: 59). De acordo com este artigo, assemelha-nos que a maioria das nossas crianças e 

adolescentes encontram-se em situação de risco já que a maior parte desta população não tem 

tido direito à vida, à alimentação, à saúde, à educação, à dignidade e ao respeito. 

Nem o Estado, nem a Sociedade conseguiram responder adequadamente à 

responsabilização que o Estatuto lhes imputou. Se anteriormente ficava fácil culpar as famílias 

pelas dificuldades de suas crianças e adolescentes, com a introdução das figuras do Estado e da 

Sociedade como violadores e não apenas como garantidores dos direitos fundamentais (Grilo, 

1996: 58-9), os pais deixam de ser os únicos responsáveis pela garantia dos direitos de seus 

filhos. A nação brasileira, a qual conta com mais de 100 milhões de crianças e adolescentes18
, é 

a responsável, portanto, por um quadro onde é considerável o número de mortes na faixa 

etária de O a 18 anos por causas não naturais ou atualmente evitáveis e, onde cerca de 8,8 

milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, trabalham (Cipola & Falcão, 27110/96, 

p.08). Segundo o UNICEF, o nosso país hoje situa-se entre aqueles considerados em situação 

18 Segundo Pilotti (1995; 45), há em nosso país,lOO milhões só de crianças e adolescentes 
afetadas pela fome e violência. 
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alannante quanto à exploração infanto-juvenil, onde as crianças e jovens são expostos a 

trabalhos penosos, à escravidão e à prostituição (UNICEF, 1996). 

A incorporação da cidadania da criança e do adolescente na agenda dos atores 

políticos e nos discursos oficiais não significou, conseqüentemente, uma substancial mudança 

cultural do brasileiro em relação à esta faixa etária. Se a relação do Estado e da elite brasileiros 

com a população, ao nível das políticas sociais em geral, permanece sendo de autoritarismo e 

clientelismo, isto agrava-se quando falamos das políticas da mancia e adolescência, já que há 

uma tendência em nossa sociedade em conservar a concepção de inf'ancia e adolescência do 

século XVIII, onde predominava dois sentimentos antagônicos - a 'paparicação' e a repressão. 

As políticas da área por nós estudada, por conseguinte, 

"( ... ) demonstram esse conflito de visões e de estratégias, por exemplo 

a que se refere à divergência entre os que privilegiam a punição e os 

que privilegiam o diálogo, a negociação, as medidas educativas. Outra 

polêmica é a que existe entre o privilegiamento do clientelismo 

destinado aos coitadinhos e a repressão pura destinada aos perigosos; 

a primeira privilegiando a doação e a segunda a contenção. Há também 

a combinação do gesto arbitrário de quem doa com o gesto arbitrário 

de quem golpeia, disciplina e dociliza C .. ) Já a política voltada para o 

trabalho da cidadania implica outra relação com o Estado, baseada no 

direito e na participação, combina a autonomia da criança, com a 

solidariedade social e o dever do Estado em propiciar e defender seus 

direitos como cidadã" (Faleiros, 1995: 51-2). 

Conservou-se ademais, uma nítida diferenciação entre a inf'ancia e adolescência 

pertencentes às classes social e economicamente menos favorecidas em relação àqueles que 
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fazem parte das classes mais abastadas. A criança e o adolescente pobres continuam sendo 

pensados por muitos, mesmo que de forma não tão clara como em outras épocas, como 

"menores". Há uma forte resistência à implantação do Estatuto por parte tanto da Sociedade 

como de autoridades governamentais, que têm alegado ser esta, uma lei extremamente 

protetora. 

o que observamos, portanto, nos dias de hoje, a despeito do Estatuto da Criança e 

do Adolescente19 ter sido considerado por Rivera (1990: 37) como uma lei civilizatória, 

comparável à Lei Áurea, e por Gomes da Costa (1990 a: 38), como uma revolução 

copernicana no campo da inf'ancia e adolescência, é que 

"A presença da miséria, da barbárie, do trabalho precoce, da repetência 

convivem na sociedade brasileira com um esforço de parte da 

sociedade, de parte do Estado para reverter esta situação, 

configurando-se um país dual onde se conflitam estratégias de 

clientelismo com as de cidadania, de encaminhamento ao trabalho 

precoce com as de proteção ao trabalho da criança, de violência e de 

defesa dos direitos" (Faleiros, 1995: 93). 

Mesmo de posse de estatísticas comprometedoras, nossas autoridades não têm 

conseguido, ou por negligência ou por incapacidade, executar medidas que possam modificar 

nossa realidade. Em 1990, na apresentação do Estatuto, o então presidente Collor, mostrava 

dados que, se na época, levados a sério, talvez não tivéssemos que nos deparar com a 

quantidade e a constância de notícias que denunciam a situação das crianças e jovens 

brasileiros. Apontava ele que : 

19 Quando da elaboração e transformação em lei do Estatuto da Criança e do Adolesante, houve, por parte daqueles que por tanto ~o 
coovivenm com a disaiminação, repressão, impunidade e negligência na área da infância e adolescência uma certa euforia, supenralorizando as 
cooseqliências do Estatuto 
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"O Brasil tem cerca de 65 milhões de crianças e adolescentes com 

idade até 19 anos. Atualmente, 250 mil crianças morrem antes de 

completar o primeiro ano de vida~ destas, a metade não vive o primeiro 

mês. Em razão das precárias condições de assistência pré-natal e ao 

parto, registram-se 120 casos de mortalidade materna em cada 100 mil 

nascimentos. Do total de internações na rede da previdência social, 

30% corresponde a crianças com menos de dois anos. Uma em cada 

quatro crianças sofre de desnutrição, que leva a deficiências mentais 

irreversíveis. Moram em domicílios sem saneamento básico adequado 

61% das crianças de um a quatro anos; no Nordeste esse percentual 

chega a 85%. Mais de 4 milhões de crianças nas idades de 7 a 14 anos 

estão fora das salas de aula~ de cada 100 que se matriculam na Ia série, 

apenas 18 chegam ao final do 10 grau. Entre os 7 e os 14 anos, a taxa 

nacional de analfabetismo é de 28%~ no Nordeste é de 51 %. Boa parte 

das crianças que abandonam os estudos vê-se obrigada, pela 

necessidade de sobrevivência, a entrar prematuramente no mercado de 

trabalho - destas, mais de 26% pertencem às famílias com renda de até 

um quarto do salário mínimo. Nas grandes metrópoles brasileiras, 

cerca de 4% das crianças não moram com a mãe~ na Grande São 

Paulo, por exemplo, essa dura realidade estende-se a 200 mil menores" 

(Mello, 1990: 12-17). 

Comparando-se aos índices de subnutrição apresentados pelo ex-presidente Collor, 

parece-nos que nada mudou já que, "( ... ) no Nordeste, 1 em cada 4 crianças é subnutrida nas 

cidades e quase 1 em cada 3 no campo. Mesmo assim, embora o Nordeste concentre 65% dos 

subnutridos, o programa de nutrição, em 93, gastou apenas 41 % do total na região" (Folha de 
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São Paulo, 03/03/96: 22). No Rio de Janeiro, cidade considerada com mais e melhores 

recursos, o índice é de 18%. O coordenador científico da Escola de Saúde Pública desta 

cidade, Carlos Augusto Monteiro, denuncia a possibilidade de se acabar com a desnutrição. 

Segundo ele, o percentual de crianças desnutridas no Rio não é alarmante e decresceu nos 

últimos dez anos em conseqüência da ação da Secretaria Municipal de Saúde, o que demonstra 

a possibilidade de atuação positiva nesta área, desde que os governantes alocassem 

adequadamente os recursos. Distribuição de recursos para a área social, entretanto, tem sido 

um das grandes dificuldades em nosso país, já que muitos dirigentes públicos preferem dirigir 

seus orçamentos para obras, o que pode ser constatado em notícias veiculadas nos meios de 

comunicação brasileiros que desnudam esta incapacidade: 

"c. .. ) prefeito de São Paulo, gastou no ano passado apenas 65,95% do 

que previu no Orçamento com 38 programas ligados a crianças e 

adolescentes. Em contrapartida ( ... ) gastou 203,79% a mais do que 

previu o Orçamento com seis obras viárias ( ... ) Segundo o 

levantamento ( ... ) fez uma de suas maiores economias em termos 

percentuais com crianças na hora de liberar dinheiro para a construção 

de creches ( ... ) Em alguns programas, o prefeito ( ... ) decidiu não gastar 

nada em 95. Por exemplo, o projeto de recuperação de renda e geração 

de empregos e o programa de capacitação econômica do adolescente. 

A verba prevista para esses dois programas era relativamente pequena 

dentro do Orçamento: R$1,523 milhão. Mas nada foi gasto" 

(Rodrigues, 21/04/96: 05). 

Esta postura demonstra a desconsideração por parte das autoridades brasileiras 

quanto aos possíveis controles que a Sociedade possa exercer. 
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Situações semelhantes ou plOres às constatadas no início do século, podem 

comprovar que os avanços legais não foram acompanhados de uma nova institucionalidade. A 

questão do trabalho precoce que Faleiros (1995) denunciou existir no final do século passado e 

início de nosso século demonstra o quanto a área da inf'ancia e da adolescência encontra-se 

destituída de mecanismos eficazes que a protejam. A escola, que poderia ser um espaço de 

construção da cidadania, não chega a ser ocupada por grande parte de nossos jovens. Além da 

ausência de vagas suficientes, currículo inadequado, e outras situações, o trabalho infanto

juvenil é uma realidade que dificulta sobremaneira a permanência das crianças e dos 

adolescentes no sistema educacional formal. Nossa inf'ancia e juventude trabalha, e trabalha 

muito; é o que denuncia Camargo: 

"O contingente de crianças que trabalham é extremamente elevado. E 

esses dados mostram o seguinte: essas crianças trabalham mais de 40 

horas semanais, sem carteira assinada e ganham menos de um salário 

mínimo por mês. Isso significa que a prioridade dessas crianças é 

trabalhar e não ir à escola ( ... ) não tenho dúvidas de que uma grande 

parte da evasão escolar e da repetência tem a ver com o fato de que as 

crianças brasileiras trabalham muito. Isso não significa que tal fato não 

se deva a que o ensino público brasileiro seja ruim - eu acho que é 

péssimo -, mas isso, composto com a realidade de que a prioridade da 

criança brasileira pobre é trabalhar, vai ter como resultado que a 

criança brasileira terá muito pouca escolaridade no futuro. Ou seja, não 

só temos hoje uma força de trabalho pouco qualificada, como 

estaremos reproduzindo uma força de trabalho pouco qualificada para 

o futuro. Os filhos das famílias pobres de hoje vão, certamente ou 
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provavelmente, ser os pobres do futuro. E isso me preocupa, muito 

mais do que os 40% dos pobres que temos hoje" (Camargo, 1994: 14-5). 

Há que inquietarmo-nos com estes índices já que o trabalho precoce determina um 

futuro subalterno, caracterizado pela ausência de uma cidadania verdadeira: 

"A articulação do econômico com o político se refere ao processo de 

valorização/desvalorização da criança enquanto mão-de-obra e se 

traduz na estratégia de encaminhamento de crianças e adolescentes 

para o trabalho, caso sejam pobres, como se isto fosse natural. Nessa 

ótica, aos pobres e dominados caberia trabalhar, aos ricos e 

dominantes caberia dirigir a sociedade. Os discursos e as práticas 

referentes às políticas para a inf'ancia distinguem os desvalidos dos 

validos tanto econômica como sócio-politicamente. Os primeiros são 

desvalorizados enquanto força de trabalho cuja sobrevivência e 

preparação escolar ou profissional deve estar ao nível da subsistência, 

validando-se, contraditoriamente, o projeto de direção da sociedade, 

de vida intelectual que aos segundos caberia. As condições mínimas de 

trabalho para as crianças e adolescentes pobres parece máximas aos 

olhos dos senhores e dos dirigentes das fábricas. Se, por um lado, fala

se em proteção à criança, em trabalho perigoso, e promulgam-se certas 

leis de impedimento de determinados trabalhos, por outro, a prática é 

de ignorar a lei, de manter e encaminhar as crianças desvalidas ao 

trabalho precoce e futuro subalterno, numa clara política de separação 

de classes ou de exclusão de vastos grupos sociais do exercício da 

cidadania" (Faleiros, 1995: 50). 
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Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente determinar a idade mínima de 

quatorze anos para a admissão ao trabalho, em vários estados brasileiros há crianças e jovens 

trabalhando não só com idade inferior à legalmente determinada, como, principalmente, em 

trabalhos penosos, insalubres e perigosos. No ano de 1986, o próprio Estado criou um 

programa que possibilitava às empresas contratarem menores de 18 anos com a exclusão do 

regime trabalhista (programa Bom Menino). 

Quando estamos falando do trabalho infanto-juvenil, não estamos nos referindo, 

pois, à população de jovens das classes privilegiadas que optam, algumas vezes, por trabalhar a 

fim de aumentar a mesada recebida de seus pais. A grande maioria das crianças e jovens que 

trabalham no Brasil 

"( ... ) estão na agricultura ( ... ) Boa parte das crianças que trabalham no 

Brasil não é remunerada (54,7%). Os trabalhadores mirins recebem em 

média 20% do salário mínimo por mês (R$ 22,40). No Nordeste, o 

rendimento médio mensal das crianças é ainda menor: cerca de 

R$II,OO. Um dos aspectos mais negativos do trabalho infanto-juvenil é 

o abandono da escola. Como são submetidos a longas jornadas - 31 % 

das crianças entre 10 e 14 anos trabalham mais de 40 horas por semana 

-, boa parte delas não consegue conciliar estudo e emprego. Apenas 2 

em cada 3 crianças nordestinas têm como atividade exclusiva os 

estudos e 12,7% só trabalham. No Sudeste, 6,6% trabalham em vez de 

estudar ( ... ) (Cipola & Falcão, 27/10/96: 08). 

A indústria de gesso na região denominada Sertão do Araripe, emprega dezenas de 

adolescentes entre 14 e 17 anos, em uma atividade onde, sem qualquer proteção, como 

capacete, óculos, máscaras e luvas, respiram e se impregnam com o pó contaminado do gesso 
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(Folha de São Paulo, 27/10/96: 08). Nesta região, que é o principal pólo de desenvolvimento 

do sertão brasileiro, uma em cada três crianças não tem registro de nascimento o que impede, 

muitas vezes precisar as taxas de mortalidade (Cipola & Falcão, 27/10/96: 08). 

Confundindo exploração com trabalho, associando o início precoce na atividade a 

um sinal de sucesso profissional futuro e seguindo a tradição do trabalho familiar no sertão, em 

função da miséria, crianças de até seis anos executam trabalhos duros e perigosos, como o 

desmatamento e a fabricação de carvão (Folha de São Paulo, 27/10/96: 08) e meninos e 

meninas entre 4 e 13 anos de idade trabalham sem condições de segurança nas olarias de 

Teresina, no estado do Piauí (Guibu, 27/10/96: 08). 

no Paraná, 

A exploração da mão-de-obra infantil não se restringe ao nordeste brasileiro pois, 

"(. .. ) segundo dados do ffiGE, 20,1% das crianças entre 10 e 13 anos 

trabalham, índice bastante superior à média nacional (14,3%), o que 

coloca o Estado em segundo lugar em exploração do trabalho infantil, 

perdendo apenas para o Piauí. O setor rural contribui 

significativamente para a elevação deste índice, empregando 37% das 

crianças entre 10 e 13 anos nas lavouras do Estado. A exploração 

também atinge crianças menores de 10 anos de idade, o que pode 

aumentar para 300 mil o número de crianças paranaenses submetidas 

ao trabalho em idade precoce" (Tonin, 1996: 16). 

No interior de São Paulo, na cidade de Pitangueiras que vive do corte da cana, 

uma atividade proibida por lei a menores de 18 anos, por causar sérios danos à saúde, parte de 

seus bóia-frias é constituída de menores (Carvalho, 23/10/96: 36-7). 
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Mesmo sabendo que o trabalho infanto-juvenil denigre a imagem do Brasil no 

exterior e dificulta, em alguma situações, os acordos comerciais20 
, parece-nos que o interesse 

dos governantes, das elites e de profissionais que atuam nesta área em acabar com o trabalho 

das crianças e dos adolescentes não é significativo. Desde 1891 quando o Governo Provisório, 

regulamentou o trabalho dos menores nas fábricas da Capital Federal, há uma resistência em se 

cumprir a lei (Santos, 1994: 17). A despeito das determinações legais, continua havendo uma 

preocupação em ocupar e explorar esta faixa etária por meio do trabalho, utilizando-se como 

argumentos o perigo da ociosidade, que estas crianças já desenvolvem atividades laborativas 

no mercado informal e de que, se estas crianças e jovens não trabalharem, a renda familiar será 

tão baixa que seus componentes não conseguirão sobreviver. São desculpas, no mínimo, 

irresponsáveis, já que o ócio não é o determinante de más ações, as crianças estão trabalhando 

porque não têm outra opção e, colocar a responsabilidade da sobrevivência de uma família 

sobre crianças, de às vezes, 5 ou 6 anos, parece-nos um absurdo. 

Se aceitarmos os argumentos que fundamentam o trabalho infanto-juvenil, a 

prostituição e exploração sexual desta faixa de idade pode ser também justificada, já que, na 

maioria dos casos, as crianças e adolescentes, procuram aumentar a renda famíliar, utilizando o 

sexo. Como exemplo, podemos apontar o aumento da prostituição infantil quando o trabalho 

nas olarias em Teresina, no período de chuvas, cessa (Folha de São Paulo, 27110/96: 09). 

Apesar dos dados difundidos no exterior sobre prostituição infantil no Brasil nem 

sempre estarem de acordo com as informações das autoridades e estudiosos brasileiros21 
, a 

prostituição é uma das principais formas de emprego de nossas adolescentes pobres. Na divisa 

do Paraguai com o Brasil, segundo pesquisas do Unicef, das aproximadamente 2000 

lO A ÜJ:gIIIizIçio MUDdial do Comércio que nonnatiza o comércio lDII1ldlal tem discutido a • cláusula social' que "vincu1a acordos commcials à obrigatoriecIad de os 
países sigaaIários respeitarem DOIDlaS fimdamentais de tnbaIho intcmacionalmcnte reconhecidas". Dos trabalhos condenáveis incJuan.se "o tnbaIho quase escravo, a 
exp1oraçio de crianças e de prisioneiros" (Folha ele Sio Paulo, 30106196: 26) . 
11 Consta em relatório provisório da Subcomissio de Direitos Humanos da ÜJ:gIIIizIçio das Nações Unidas, dados ele que no Brasil há, atualmente, meio milhio de 
crianças que se enconJnmcmsituaçio de prostituiçio. Este dado é desmentido pela presjdente do Conselho Fcdetal da Condiçio Feminina, Rosiska Darcy ele Oliveira, 
c autoridades bnsilciraa (Rev. V cja, 21/01/96: 2S). Interessante qnc, DO DIIpa onde é mos1rada a cxplonçio de crianças no lDIIIICIo, os Estados Unidos aparecem com 
um lIÍIDIcro de 600.000 criança e ado1cscentes prostituídos. Será que, ream-te é um CDgCrO falar-se em SOO.OOO no Brasil? Sabemos, ademais, que a utiIizaçio ele 
documentos úIsos e a existência ele vários brasileiros sem registro de nascimento tem servido para dificuhar o ooutrole da autoridades; muitas jovens 
com menos de 11 anoa têm seus documentos fa1sificados para qnc possam ingressar mais fàcilmente no lDIIDdo da prostituiçio. 
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prostitutas de origem brasileira, mais de 70% possuem menos de 18 anos (Maschio, 08/09/96: 

17). 

Este mesmo órgão denuncia a exploração sexual no Maranhão, um dos estados 

mais pobres do Brasil. Segundo a coordenadora do Unicef no Estado, a situação é grave. O 

abrigo a vítimas de exploração sexual, que é mantido pelo governo estadual, recebe em média 

15 meninas por mês. Atraídas por promessas de emprego na capital, estas meninas do interior 

do estado acabam sendo levadas para casas de prostituição e lá acabam permanecendo 

(Machado, 05/01/97: 11). 

Não é de se espantar o índice de prostituição infantil, principalmente a feminina, 

quando juizes em nosso país consideram meninas de doze anos como moças e, utilizando o 
argumento de que "( ... ) precocemente amadurecidas, a maioria delas já conta com 

discernimento bastante para reagir ante eventuais adversidades", absolvem de estupro, homens 

de 28 anos (Souza, 26/05/96: 02). Interessante foi o raciocínio utilizado pela defesa para 

culpar a menina que media 1,59m e pesava 48 quilos: "A vítima, além do porte fisico 

avantajado, como se realmente tivesse 16 anos, portou-se de forma desavergonhada" (Dantas, 

19/07/96). 

O Brasil, ante a sentença e os argumentos do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, questionou-se sobre a idade em que uma menina passa a ser mulher. Como se o fato 

de ser mulher, desse o direito ao estupro, já que, na maioria dos casos de estupro em nosso 

país, a vítima é considerada conivente com o agressor. Foi a mesma justificativa dada pelo 

ministro. Muitos homens de bem, entre eles juristas renomados, concordaram com este 

parecer, abrindo a possibilidade para o que concluiu, com pesar, o escritor Josias de Souza 

(26/05/96: 02): "A menina de 12 é uma utopia (. .. ) Podemos violá-las à saciedade". 

Não nos é dificil, portanto, afirmar que nem a legislação já estabelecida e 

consagrada consegue defender nossas crianças e adolescentes. As medidas tomadas por nossas 
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autoridades judiciárias, demonstram o quanto é precário o processo de institucionalização em 

nosso país~ as leis, parece-nos, existem para serem descumpridas. 

A estratégia de modificar a lei com a intenção de solucionar os problemas de nosso 

povo é um caminho constantemente utilizado por nossos governantes. Com o objetivo de 

solucionar a violência e exploração sexual infantil esta mesma estratégia tem sido proposta. 

Políticos e autoridades brasileiros têm sugerido a alteração do Código Penal que trata dos 

chamados crimes contra os costumes - estupro, atentado ao pudor, sedução e corrupção de 

menores e tráfico de mulheres -, a fim de diminuir a idade mínima da vítima para o 

agravamento do crime. Alegam eles que '( ... ) o Código Penal de 1940, está desatualizado e, 

portanto, deve se adequar à nova realidade social' (Amorim, 21/07/96: 05). 

Pretende-se a solução do também problema da criminalidade infanto-juvenil 

mediante a utilização dos mesmos recursos. "Apesar da menor idade constituir um atenuante à 

pena desde as origens do direito romano ( ... )" (Rizzini, Irene, 1995: 104), é proposto, por 

aqueles que acreditam no encarceramento como solução, às nossas crianças e jovens 

marginalizados pela sociedade penas tão severas quanto a dos adultos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem criado acentuadas polêmicas entre as 

autoridades brasileiras, que se dividem entre aqueles que o defendem incondicionalmente e 

aqueles que pretendem a sua reformulação a fim de que a idade para responsabilização de 

crime seja reduzida para 14 anos. Apesar das oposições de atuais representantes da esfera da 

Justiça, os quais consideram que "cadeia não resolve a questão do menor" (Gazeta,22/08/96: 

28), parece-nos que dificilmente conseguiremos manter intocada a legislação que protege a 

maneia e a adolescência no Brasil. Há fortes pressões contrárias a esta Lei, principalmente por 

parte do aparato repressor do Estado e de parcela da Sociedade que, até algum tempo atrás, 

sentia-se protegida pelo uso de medidas restritivas. 

Alguns de nossos administradores pretendem resolver a progressiva violência 

decorrente de um processo de urbanização crescente, desorganizado e, muitas vezes, 
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desumano, culpabilizando principalmente os jovens e a Lei que os protegem. São estas as 

palavras do atual Secretário Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Nilton 

Cerqueira, advogando a necessidade da mudança no Estatuto: 

"A lei acaba deixando desprotegida a maioria, que são as vítimas. Os 

infratores ficam em liberdade por causa da impossibilidade de uma 

atuação serena e enérgica dos policiais. Com isso, aqueles elementos 

de alta periculosidade têm campo aberto para suas ações criminais. E 

acabam acontecendo tragédias como a da Candelária ou a das mães de 

Acari, que até hoje não acharam seus filhos. Temos de cortar essas 

possibilidades retirando esses menores da rua ( ... ) A sociedade terá que 

se reestruturar ainda para responsabilizar os pais desses menores pelo 

abandono em que se encontram. Hoje, como não há maiores 

conseqüências, os paIS simplesmente não tomam conhecimento da 

conduta de seus filhos" (In: Rev. IstoÉ, 04/09/96: 119). 

Soam-nos estas palavras como aquelas utilizadas pelos homens de boa vontade no 

final do século XIX e início do nosso século, preocupados com as crianças que perambulavam 

pelas ruas das cidades brasileiras. Lembra-nos com muita propriedade Mariano (In: Rev. IstoÉ, 

04/09/96: 119), ouvidor da Polícia de São Paulo de que questão social não é caso de polícia e 

que, muitas vezes meninos e meninas de rua têm sido utilizados por policiais (maus, salienta 

ele) para atos delituosos leves ou graves. 

Interessante é que, a questão da inf'ancia e da adolescência talvez seja uma das que 

melhor reflita a permanência de valores discriminatórios, onde pretende-se culpar a pobreza 

por sua situação. Permanece ainda em nossa cultura, a idéia de que existem diferenças entre 

criança e menor. A estes, deve ser dado o poder da repressão e àqueles a compreensão. Esta 
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diferença aparece com clareza quando a midia analisa o comportamento de crianças e 

adolescentes das classes economicamente mais abastadas. Em uma reportagem sobre o poder 

que a criança e o jovem pertencentes a estas classes têm hoje frente a seus pais, impondo os 

seus desejos até mesmo nos objetos de uso dos adultos, o repórter, mesmo quando se 

questiona se estariamos criando uma geração de monstros, rapidamente responde que esta 

seria uma realidade remota pois, na verdade, segundo ele, estas crianças estão buscando 

caminhos próprios (Sorima Neto, 22/11/95: 120-3). 

Não com a mesma condescendência, mas considerando normal extravasar o '\igor 

da juventude" em desafios às normas, outra reportagem aborda a dificuldade que se tornou 

ministrar aulas em colégios freqüentados pelos jovens que possuem melhores condições 

econômicas. Diz o artigo: 

"Atire o primeiro giz quem nunca fez bagunça na escola. É natural, e 

até saudável, que jovens cheios de energia e com os hormônios em 

ebulição extravasem seu vigor em brincadeiras e desafios às normas 

escolares. Tudo isso faz parte do processo de crescimento, como 

sabem os educadores. O problema é que, segundo a avaliação de 

muitos professores, os limites entre o suportável e o inadmissível vêm 

sendo derrubados em alta velocidade ( ... ) Ocorre que muitas vezes se 

confunde informalidade com desrespeito - em especial quando jovens 

filhos das classes mais privilegiadas vêem nos professores apenas 

prestadores de serviço ( ... )" (Rev.Veja, 29/05/96: 54-6). 

Vários guias são feitos para que os aflitos pais de adolescente entendam o que 

acontece neste período considerado de grandes transformações. Em sua maioria, dizem o 

mesmo que o recente livro de Tania Zagury, ''O adolescente por Ele mesmo": 
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''Eles são os donos da verdade, acham que não têm de dar satisfação a 

ninguém. Passam do bom humor à irritação com a velocidade de um 

videoclipe, enfumam-se nas profundezas de seus quartos, cercados de 

amigos alçados à posição de pessoas mais importantes do universo. De 

crianças adoráveis que eram, podem transformar-se em aliens que se 

exprimem por grunhidos, aparecem com adereços estranhos, não ligam 

mais para o que a mamãe diz - ou fingem que ligam e fazem tudo ao 

contrário ( ... ) A boa notícia para os pais de adolescentes: isso um dia 

vai passar ( ... )" (Rev. Veja, 21/02/96: 47). 

A realidade dos pais de adolescentes das classes menos privilegiadas é diferente. 

Eles não precisam de guias na medida em que seus filhos saem rapidamente da adolescência, 

ou porque ingressaram muito cedo no mundo adulto do trabalho ou porque resolveram (sujeito 

indeterminado) acabar com a vida destas crianças e jovens. É o que atestam diferentes 

reportagens: 

"Na sexta-feira 15, três menores que andavam pelo centro de Belo 

Horizonte foram encontrados mortos na periferia da cidade. Meninos 

de rua, ( ... ) foram executados com um tiro na nuca cada um. As 

investigações sobre a autoria da chacina atravessaram a semana 

passada sem avanço palpável, mas são fortes os indícios de uma 

hipótese tenebrosa - de que o crime foi praticado por policiais civis, 

que teriam matado os três garotos para cobrar do governador Eduardo 

Azeredo o aumento salarial da categoria" (Rev. Veja, 27/03/96: 35). 

"( ... ) sobre a artilharia que matou oito menores e feriu outros seis que 

dormiam no centro do Rio na madrugada de 23 de julho de 1993 (. .. ) 
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O que acontece em seguida lembra o roteiro de filmes como Pulp 

Fiction, em que a banalização da violência salta aos olhos ( ... )" (Rev. 

Veja, 01/05/96: 33-4). 

"Ao descer do avião, no dia 18 passado, depois de uma viagem de dez 

horas, o carioca Wagner dos Santos, 24 anos, estava sozinho. Além de 

duas malas de roupa, que com dificuldade darão conta do frio do 

inverno europeu, trazia uma lembrança definitiva de sua vida pregressa 

- uma bala calibre 38, engastada em sua nuca há dois anos ( ... ) 

Wagner, a única testemunha que chegou a reconhecer os autores da 

chacina da Candelária (. .. ), em menos de três anos foi emboscado duas 

vezes, teve nove endereços, levou seis tiros e foi pressionado a ponto 

de tentar o suicídio. Até 23 de julho de 1993, Wagner morava em um 

barraco perto de Caxias e nunca havia tido problemas com a polícia. 

Filho de mãe solteira, ficou órfão com 6 anos e foi criado na Febem" 

(Bemardes, 29/11/95: 88-91). 

Vários mecanismos que objetivam a exclusão destas crianças e adolescentes têm 

sido criados por uma rede ilegal, calcada principalmente sobre o aparato repressor do Estado, 

com a conivência de parcela da Sociedade. 

A despeito das diferenças sociais e econômicas existentes entre os jovens, eles se 

encontram no mundo das drogas e, apesar de irônicas, as palavras de um menino, 

representante de uma classe mais abastada, talvez retratem o que significa esta relação: 

"A gente deixa tudo o que tem na favela por uma pedra. Parece até 

distribuição de renda", diz A.C ( ... ) Os endinheirados levam tênis, 

walkman, roupa de griffe e vão embora de bermuda velha e chinelo. E 
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os caras das favelas ali, no maior banho de loja. Daqui a pouco todos 

os nike e zoomp da classe média vão estar nas favelas, completa A.C." 

(Cruz, 27/12/95: 46-8). 

Mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, não é uma decisão que 

resolva os problemas em que vivem as crianças e jovens em nosso país. Este Estatuto protege 

tanto os meninos e meninas de rua, como aqueles que, a despeito da condição econômica e 

social privilegiada, os pais e a Sociedade, em uma atitude de descaso e irresponsabilidade, 

permitem a existência da violência, da drogadição, da prostituição disfarçada de liberalização e 

dos abusos sexuais. 

Podemos, a despeito de todas as dificuldades por nós enunciadas, vislumbrar a 

construção de uma nova institucionalidade quando grupos da Sociedade e alguns profissionais 

da área governamental, têm procurado desenvolver projetos baseados em uma perspectiva 

diferente da que tem caracterizado as ações do Estado, construindo saberes onde a criança e o 

adolescente, principalmente das classes menos favorecidas, possam romper com o ciclo de 

miséria econômica, social e política. 

Esta institucionalidade vem sendo criada desde o Estado autoritário (a partir da 

década de 70). As ONG (Organizações Não-Governamentais) em decorrência dos 

"( ... ) efeitos regressIvos das políticas SOCIaIS e econômicas dos 

regtmes autoritários~ exclusão de numerosos profissionais, 

especialmente das ciências sociais, das universidades e do setor estatal; 

redirecionamento da cooperação internacional do setor estatal oficial 

para o não-governamental. Como resultado destes fatores, em muitos 

países da região (América Latina) as ações destes organismos se 

constituíram em uma espécie de política social alternativa e paralela à 
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oficial, muitas vezes cobrindo as omissões e deficiências desta última" 

(pilotti, 1995: 42). 

o Renascer, o Reviver, o Ressurgir e o Refazer são propostas que têm sido 

desenvolvidas no âmbito de instituições governamentais. São projetos, onde equipes de 

hospitais públicos do Rio de Janeiro, desenvolvem ações a fim de assegurar a recuperação das 

crianças após a alta hospitalar (Vieira & Alvarenga, 25/12/95: 6-10). 

Distintamente aos anteriores, o Projeto Axé, cuja principal proposta é a construção 

de sujeitos políticos, foi gerado e tem sido aplicado por instituição não-governamental. A 

'pedagogia do desejo', desenvolvida pelo educador recentemente falecido Paulo Freire, é a 

tônica deste projeto. Consciente de que a caracteristica fundamental da inf'ancia é sonhar, 

desejar e ter ambições, este educador junto com Cesare, responsável pelo empreendimento, 

procuraram desenvolver um projeto cujo objetivo é despertar nas crianças e adolescentes a 

capacidade de sonhar e ambicionar com um futuro. "A idéia é fazer os garotos construírem 

projetos de vida e oferecer caminhos para sua realização". Lutar pelos sonhos é uma 

necessidade da própria vida., acredita Cesare para quem está claro: "( ... ) não tem essa de que, 

para pobre, qualquer coisinha serve ( ... ) O Axé atende de forma integral 1700 crianças de rua 

de Salvador, a maior parte delas já de volta à casa dos pais, com refeições diárias, vale

transporte, alfabetização, ajuda de custo semanal e oficinas de trabalho que vão da capoeira ao 

balé clássico ( ... )" (Salvador, 25/10/95: 94-5~ Rossetti 13/10/96: 08~ Rossetti 13/10/96: 09). 

Outros projetos são desenvolvidos pela Sociedade em várias cidades brasileiras, 

denunciando a inércia do poder público, que não cumpre o seu papel. Em cidades mineiras, 

voluntários, procuram trazer crianças para salas de aula, que muitas vezes são providenciadas 

por eles e; em Fortaleza, uma escola que oferece dança e cuidados de saúde, pretende afastar 

meninas da prostituição (Biancarelli, 23/02/97: 01). 
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Evitar sua responsabilização na área da inf'ancia e adolescência, tem sido a 

estratégia das autoridades brasileiras o que, paradoxalmente, ficou mais fácil com a 

Constituição de 88, já que, o governo federal pode, agora, omitir-se com a desculpa de que 

cabe aos estados e municípios a solução local de seus problemas. Tanto que, em 1996, quando 

do seminário internacional preparatório para o 10 Congresso Mundial sobre a Exploração 

Sexual de Crianças, o então ministro da Justiça anunciou a criação do cadastro de inadiplência 

social, onde estados e municípios que não adotem políticas de proteção à iniancia ou medidas 

para a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente serão mapeados, a fim de 

sofrerem sanções financeiras do Governo Federal (Evelin, 24/04/96: 35). Enquanto procurar 

responsáveis for uma prática das autoridades brasileiras, a fim de repassar o problema para 

outras esferas, a "questão da criança e do adolescente" será ou um caso de polícia ou um caso 

de filantropia. E, democracia, continuará sendo 'coisa de gente grande,22 . 

"Julgando-se pela exclusão que afeta atualmente 100 milhões de 

crianças em toda a região, caracterizada pela fome, violência e 

institucionalização de um 'apartheid' social e cultural, poderia parecer 

que a democracia dos adultos segue impávida diante de uma situação 

que ameaça os alicerces mesmo da convivência democrática. A 

democracia só perdura quando é efetivamente socializada como valor 

cultural fundamental para jovens e crianças. Indivíduos que durante sua 

inf'ancia sofrem maus-tratos, abuso e inclusive abandono - tanto por 

parte da família como da sociedade - indubitavelmente terão 

dificuldades para exercer os direitos e deveres inerentes a uma 

sociedade democrática" (pilotti, 1995: 45). 

22 Pilotti (1995:45), lembrou em seu artigo, a questão que se fez Emir Sader há alguns anos atrás, se democracia 
seria apenas 'coisa de gente grande'. 
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Devemos lembrar-nos que, além da exclusão econômica, nosso povo sofre uma 

acentuada exclusão política, isto é, de ausência de participação e controle efetivos em relação 

às ações governamentais. As políticas da inf'ancia e da adolescência no Brasil , têm sido 

concebidas como um espaço onde a participação da população tem se dado muito mais ao 

nível da execução de ações que procuram suprir a ausência do Estado e, portanto, 

desenvolvendo-se por caminhos próprios (movimentos sociais) ou, de ações onde, 

paradoxalmente, a população em "parceria" com o Estado, o substitui (entidades filantrópicas). 

A participação e o controle por parte da população, principalmente na elaboração das políticas 

desta área, pois, tem sido restrita e enfrentado significativas resistências. As crianças e jovens 

brasileiros, ademais, têm sido desconsiderados como possíveis sujeitos participantes das 

políticas que diretamente os atingem. 
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PARTED 
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1- Metodologia 

Dividimos o nosso estudo em duas grandes áreas de análise que acreditamos 

determinarem simultaneamente o grau de democratização de uma política: 

• institucionalização na esfera do Estado e 

• institucionalização de procedimentos políticos de controle e participação 

por parte da população. 

A área que abrange a institucionalização na esfera do Estado, será analisada por 

meio do cruzamento de duas categorias: 

• procedimentos institucionais das políticas: de âmbito geral, a qual irá atestar 

a abrangência, efetividade e a operacionalização de quaisquer serviços públicos. 

Será analisada por meio da verificação do grau de prestígio das políticas; 

qualidade dos serviços prestados e do nível de integração com outros 

programas. 

• direitos instituídos: de âmbito específico, a qual define o grau de 

democratrização da política e a materialidade do estado de direito. É uma 

dimensão onde se observa quais e como os direitos conquistados pelo embate 

entre os diversos atores foram instituídos ao nível do Estado: sua 

operacionalização no plano legal; a universalização dos serviços e o caráter de 

sua gerência. 
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O tipo de cobertura, universal ou destinada a alvos específicos, e as características 

da administração (gerência), são fatores que se encontram intimamente relacionados no âmbito 

das políticas públicas e melhor expressam seus princípios, o da caridade ou o do direito. A 

despeito da importância das outras características por nós determinadas como fundamentais 

para a definição destas políticas, acreditamos que o caráter da cobertura e o tipo de 

administração são aquelas que, em maior grau, enunciam a diferenciação entre políticas 

assistenciais e políticas sociais. 

Os dados referentes aos procedimentos institucionais e direitos instituídos, 

serão categorizados, considerando-se cada gestão que faz parte do período estudado. 

A área referente à institucionalização dos procedimentos políticos de controle e 

participação por parte da população será analisada em três níveis, por meio de alguns 

fatores, procurando observar o grau de autonomia com que os sujeitos participaram no 

processo decisório e no planejamento das políticas: 

• nível administrativo-financeiro: 

atividades de rotina; 

seleção de crianças; 

seleção de funcionários; 

demissão dos funcionários; 

elaboração e controle do orçamento; 

atividades extras e 

manutenção dos equipamentos sociais. 

• nível pedagógico: 

atividades educacionais; 

método pedagógico; 



atividades pedagógicas e 

avaliação das crianças e dos adolescentes. 

• nível político: 

elaboração das políticas~ 

critérios de seleção das crianças~ 

faixa etária prioritária~ 

critérios de seleção dos funcionários~ 

critérios de demissão dos funcionários~ 

escolha das chefias~ 

elaboração e controle do orçamento~ 

prioridades de atendirnento~ 

definição das regiões da cidade a serem atendidas~ 

equipamentos a serem construídos e 

extinção de programas. 

190 

Selecionamos como sujeitos da pesquisa as cnanças e os adolescentes que 

participam dos diversos programas desenvolvidos~ os pais destas cnanças e destes 

adolescentes~ os funcionários pertencentes aos diversos setores responsáveis pela elaboração e 

execução das políticas~ a comunidade pertencente à área de abrangência das unidades sociais 

(espaço onde são desenvolvidas os diversos programas) e entidades organizadas (movimentos 

populares, igrejas, clubes de serviço e outros). É importante salientarmos a necessidade de 

serem verificadas as concepções existentes em relação aos sujeitos - crianças e adolescentes, 

família (pais), comunidade e entidades organizadas, por parte das diversas gestões estudadas. 

É necessário pois, que o ideário que tenha embasado as propostas e a execução das políticas 

da área da educação informal da inf'ancia e da adolescência, seja considerado. 
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Uma outra dimensão de análise é a temporalidade, fator que, para nós, determina o 

grau de incorporação dos procedimentos. Procuraremos observar portanto, se a 

institucionalização, abrangendo tanto a esfera do Estado como a da participação da população, 

fundou-se em um processo ou ininterrupto ou caracterizado pela descontinuidade, isto é, se as 

ações instituídas sofreram influências conclusivas por parte das diferentes gestões ou, 

perpetuaram-se independentemente das mudanças governamentais. 

Gostaríamos de ressaltar que os indicadores considerados em nossa pesquisa são 

basicamente de caráter qualitativo e que as fontes por nós utilizadas foram: relatórios anuais; 

relatórios não sistemáticos de atividades; projetos; orçamentos e demonstrativos de despesa; 

decretos e leis; organogramas; revistas; estudos e pesquisas já existentes; tabelas e; 

entrevistas. 

Iniciamos nossa pesquisa específica, no entanto, somente após a elaboração de um 

breve histórico do período anterior ao ano que demarca o início de nosso estudo. O objetivo 

deste histórico seria contextualizar as políticas da área por nós analisada, para que pudéssemos 

verificar as ações e as mudanças institucionais que antecederam à fase definida para o nosso 

trabalho. 

Apresentamos a seguir, os quadros que sintetizam a metodologia e que auxiliaram 

sobremaneira, a coleta e análise dos dados. Salientamos que, a despeito de nos quadros 

apresentarmos o registro dos dados ano a ano, procuraremos fazê-lo gestão por gestão; o 

registro a cada ano apenas acontecerá quando houver anotações que consideremos relevantes. 

Após a apresentação dos quadros, iremos procurar explicar cada um dos itens 

referentes ao processo de institucionalização na esfera do Estado, pois consideramos 

necessária uma melhor explicitação dos fatores por nós determinados para a análise desta área. 



PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS AO NÍVEL DO ESTADO 

Institucionalização Gestão Fruet Gestão Requião Gestão Lerner Gestão Greca 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
orçamento 

Prestígio funcionários programa f 
total de funcionários 

das órgãos que definem a 
instalação dos eauip. 

Políticas espaço fisico dos órgãos 
decisórios e condições dos 
prédios utilizados para o 

atendimento 
existência de programas 

em outros órgãos 
adequação do nO. de 

funcionários existentes 
nos diversos programas 

Qualidade dos rotatividade dos 
funcionários (motivos) 

Serviços Prestados critérios de seleção de 
funcionários 

rotatividade dos usuários 
das políticas 

existência de programas 

Integração com em outros órgãos 

Outros Serviços relação cf outros órgãos 
(cuh., educ., m.amb.,saúde, ... ) 

(Quadro n. 1) 
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DIREITOS INSTITUÍDOS AO NÍVEL DO ESTADO 

Direitos Instituídos Gestão Fruet Gestão Requião Gestão Lemer Gestão Greca 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Operacionalização no influência e participação 
na criação de óriãos 

Plano Legal projetos de lei referentes à 
área estudada 

equipamentos: quant./ 
1'V\nll1~('ão 

Universalização critérios que definem a 
instalação dos eQUiP. 

dos nU. de crianças atendidas / 
populacão 

Serviços faixa etária de 
atendimento 

tipos de programa 

critérios de seleção da 
1'V\mll~r.ão atendida 
caracteristicas da 

gerência e manutenção 
Caráter de Direito método pedagógico 

titulos dos diversos 
programas 

--- ... __ . __ ._-_._~ ... _-- --- ------ --- -

(Quadro n.2) 

,.~" 
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PROCEDIMENTOS POLÍTICOS DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO POR PARTE DA POPULAÇÃO 

Funcionários Comunidade Entidades 
1983 à 1996 

autOllom. 

(Quadro n. 3) 



1.1 Institucionalização de Procedimentos ao Nível do Estado 

1.1.1 Prestígio das políticas 

Cada governante privilegia diferentemente as áreas de atuação de seu governo. As 

políticas públicas, conseqüentemente, ganham prestígio de acordo com a concepção que ele 

tenha quanto ao papel do Estado e sua relação com a Sociedade. Quando uma política é 

prestigiada na esfera do Estado, passa a receber um tratamento diferenciado em relação às 

restantes e adquire uma maior visibilidade. Como vimos anteriormente com Camargo (1994), 

há diferenças fundamentais entre governos cujas escolhas políticas fundamentam-se na 

igualdade e na esfera redistributiva, uma concepção mais democrática, daqueles cuja 

preocupação é a eficiência produtiva. É necessário, pois, o exame do grau de prestigiamento 

que obtiveram as políticas da área da educação informal da inf'ancia e adolescência ao longo 

das gestões estudadas, para que determinemos a importância de sua contribuição para o 

processo democrático em qualquer gestão da esfera do público. 

Nesta categoria de análise incluímos o orçamento; a relação do número de 

funcionários dos diferentes programas da área estudada com o número de funcionários total da 

Prefeitura Municipal de Curitiba; os órgãos definidores quanto à instalação dos equipamentos 

sociais; o espaço fisico dos órgãos decisórios e a existência de programas em outros órgãos 

diferentes dos responsáveis oficiais por estas políticas. 

1.1.1.1 Orçamento 

Não se desenvolve nenhuma política adequadamente se a ela não forem destinados 

os recursos necessários. É sabido que às políticas assistenciais é dado, geralmente, as menores 

fatias do bolo orçamentário. Se até 1988, os poderes locais possuíam menos possibilidades de 

desenvolver políticas na área social, argumentando falta de meios financeiros, a partir da 
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Constituição daquele ano, houve uma maior transferência de recursos aos municípios que se 

fortaleceram e passaram a determinar, inclusive, os rumos das eleições no nosso país, o que 

não acontecia anteriormente (Gazeta do Povo, 08/09/96: 43). Podemos afirmar, pois, que o 

tamanho das fatias do orçamento dadas à área estudada por nós, se o governo privilegiar 

realmente esta política, deverá crescer significativamente a partir de 1989, quando as 

determinações constitucionais começaram a tomar forma. 

O orçamento sozinho, entretanto, pode definir apenas a intencionalidade de um 

governo. É necessário, portanto, que verifiquemos os demonstrativos de despesa, isto é, o 

relatório anual que apresenta as despesas efetuadas por área. 

Há que considerarmos, ademais, que nem sempre um aumento nos gastos com a 

área estudada significa a destinação dos recursos ao atendimento direto da população. Muitas 

vezes este recurso se perde com gastos efetuados ao nível dos gabinetes, em propostas de 

cunho político-partidário. É importante que sejam verificados os demonstrativos de despesa 

por rubrica, analisando-se, assim, o emprego da verba em cada setor da área estudada. 

Neste item, é interessante compararmos os demonstrativos de despesa da área 

estudada com o demonstrativo geral de despesas Um comparativo entre a área estudada e 

alguma outra área significativa há que ser feito se queremos verificar o grau de priorização das 

políticas. Escolhemos comparar com a área de limpeza pública pois, em análise dos 

orçamentos, estes gastos destacavam-se. É curioso que, a limpeza pública, não apenas em 

Curitiba, é uma das atividades que há muito vem sendo terceirizada mediante o argumento da 

redução de despesas. 

Em nosso estudo, decidimos comparar com a área de assistência social geral 

também, pois alguns demonstrativos de despesas, em alguns anos, incluíram, nesta área, os 

gastos com a educação informal da inf'ancia e da adolescência. Consideramos ademais, que a 

compararação com a área de assistência geral seria importante para verificarmos a 

preocupação das gestões com outras políticas sociais. 
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1.1.1.2 Número de funcionários programas/total de funcionários 

o número de funcionários pode demonstrar o prestígio de uma política. 

Comparando-se o percentual de funcionários que um governo aloca em uma determinada 

área, ano a ano, com o número total de funcionários da instituição (no nosso caso a Prefeitura 

de Curitiba) é possível afirmarmos se uma política definida possui prestígio ou não em uma 

gestão específica. 

Importante também é compararmos o número de funcionários que desenvolvem a 

política estudada, tanto com os de outras áreas do âmbito do social, como também com o 

percentual alocado nas áreas meio (administrativa, jurídica e financeira). 

Quando do levantamento do número de funcionários parece-nos relevante que seja 

verificado o número de funcionários destinados às funções de caráter burocrático, daquelas 

destinadas ao atendimento direto da população. 

No caso da análise do prestígio de uma política, consideramos irrelevante levar em 

conta se o número de funcionários é ou não adequado às necessidades das ações a serem 

desenvolvidas. A adequação será verificada quando da análise do fator qualidade. 

1.1.1.3 Órgãos que definem a instalação dos equipamentos 

Constantemente verificamos uma baixa participação dos funcionários pertencentes 

aos órgãos que elaboram e desenvolvem as políticas sociais em relação à definição de onde, 

como e quando os equipamentos sociais (postos de saúde, creches, escolas e outros) deverão 

ser instalados. Geralmente os órgãos responsáveis pelas áreas de obras e urbanização é que 

respondem por tais definições, levando em consideração basicamente os aspectos 

arquitetônicos e os de interesse do plano urbanístico de uma cidade. Quando muito, do setor 
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social participam apenas os dirigentes, que têm um compromisso com determinado governo, e 

nem sempre conseguem defender as necessidades da população. Muitas das vezes, os 

interesses clientelistas são postos como determinantes. 

Não podemos afirmar que a participação de um maior número de funcionários, 

mesmo que da área social, irá garantir a total adequação dos critérios de instalação. Podemos 

supor, entretanto, que critérios que definem uma política social serão considerados com maior 

relevância. 

Uma política terá prestígio quanto ao fator órgãos que definem a instalação dos 

equipamentos, portanto, quando as definições forem partilhadas entre o corpo técnico, e não 

apenas os dirigentes, tanto da esfera do social como também da área de obras e urbanismo. 

1.1.1.4 Espaço Físico dos Órgãos Decisórios e Condições dos Prédios Utilizados para o 

Atendimento 

o tamanho e adequação do espaço fisico dos órgãos decisórios de uma política é 

um fator de relevância quando queremos determinar o seu prestígio. Antes de iniciarmos a 

análise do espaço fisico, entretanto, consideramos importante verificarmos as mudanças 

estruturais significativas (por meio de organogramas, decretos e leis) pelas quais a política 

estudada passou durante o período examinado, a fim de definirmos o grau de adequação dos 

espaços. 

Se o espaço é pequeno, não comportando o desenvolvimento das ações 

necessárias; se a localização é afastada do poder central (no nosso caso o Prefeito) e se não há 

uma preocupação com a qualidade das condições gerais, obrigando as equipes a se 

submeterem a condições inadequadas de trabalho, podemos afirmar que esta política não está 

sendo devidamente prestigiada por uma determinada gestão. 
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É imprescindível, ademais, a análise das condições dos prédios utilizados para o 

desenvolvimento das ações da área estudada, que envolvem diretamente o atendimento à 

população, isto é, as construções ou adaptações, os móveis, a área de lazer, as áreas cobertas, 

os equipamentos (utensílios de cozinha, vasos sanitários, pias, interruptores de luz e outros) e 

a arborização, devem ser adequados ao número e faixa etária das crianças e dos adolescentes 

atendidos. 

1.1.1.5 Existência de Programas em Outros Órgãos: 

A existência de programas da área da inf'ancia e adolescência em outros órgãos 

pode denunciar: 

• o desprestigiamento do órgão responsável pela execução destas políticas, isto é, 

quando a ocasião política (há o interesse do governante em realçar determinado 

coordenador de algum órgão ou outros interesses) é que determina a alocação 

das ações; 

• a ausência de integração com um plano de governo, quando por falta de 

unidade, projetos paralelos acontecem, não havendo uma preocupação em 

centralizar as ações para melhor defini-las e executá-las ou; 

• uma integração de ações, em que estes programas representam uma 

continuidade das propostas, respeitando a especificidade dos diferentes órgãos, 

acordados em uma diretriz de governo. 

No caso da análise do prestígio de uma política devemos considerar a existência ou 

não do primeiro fator, que pode ser medido pela existência de programas paralelos, totalmente 

desvinculados das ações centrais daquela política. 

1.1.2 Qualidade dos serviços prestados 
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Entendemos por serviço de qualidade aquele que é feito com profissionalismo, isto 

é, tenha funcionários capacitados adequadamente, selecionados de acordo com critérios claros 

e apropriados à função pretendida, em número suficiente para o desenvolvimento das ações 

exigidas e implique em uma satisfação profissional que reflita em um baixo índice de 

rotatividade funcional e afastamentos por doenças ocupacionais. Consideramos também a 

baixa rotatividade dos usuários de uma política, um forte indicador de seu grau de qualidade. 

Nossa metodologia comporta, portanto, a análise dos seguintes fatores para a 

determinação do aspecto qualidade: 

• adequação do número de funcionários existentes nos diferentes programas da 

área estudada; 

• o número anual de funcionários afastados e motivos/rotatividade dos 

funcionários; 

• os critérios de seleção dos funcionários e 

• a rotatividade dos usuários das políticas. 

1.2.1.1 Adequação do número de funcionários 

Nem sempre um alto índice de funcionários alocados em uma determinada política 

garante a qualidade dos serviços prestados. Algumas vezes há um maior número de 

funcionários designados para funções irrelevantes do que para aquelas fundamentais. 

A adequação à necessidade de atendimento pode ser vista se já houver critérios ou 

se o pesquisador definir parâmetros que signifiquem um número ideal de funcionários para uma 

determinada área de ação. 

Para a análise do fator adequação, além do comparativo com um número ideal de 

funcionários, é importante considerarmos os depoimentos dos envolvidos com as políticas, que 

poderão, inclusive, demonstrar a inoperância dos critérios já estabelecidos. 

IIBlIOTECo\ M~qIO HEN~aUE SIMONSEI 
fUtiOACÃO GEIÚUQ VABiM 
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1.1.2.2 Rotatividade dos funcionários/motivos 

o fator rotatividade, seja temporária, isto é, por motivos de saúde, licença 

gestação e outros, ou definitiva, por demissão ou mudança de função é determinante para a 

definição do grau de qualidade de uma política. Se os servidores permanecem trabalhando por 

um breve período em suas funções, podemos afirmar que há um comprometimento na 

qualidade dos serviços prestados, pois: 

• as ações de desenvolvimento de pessoal como cursos, seminários, palestras e 

outros, a fim de preparar o quadro funcional para o desempenho das funções, 

têm que ser constantes e repetitivas, implicando em gastos financeiros 

excessivos que deixam de ser alocados em outros setores; 

• há um desgaste da equipe formadora, isto é, aquela responsável pelo 

desenvolvimento de pessoal, que constantemente tem que estar destinando 

tempo e conhecimento para a preparação de um novo contingente de 

funcionários; 

• dificulta a continuidade das ações de desenvolvimento de pessoal, podendo 

ocasionar um despreparo dos funcionários, que não conseguem aprofundar os 

conhecimentos; 

• a rotatividade pode ser um sinal de insatisfação com o trabalho, seja ao nível 

salarial ou da inadequação do trabalho (sobrecarga de tarefas, despreparo, 

excesso de carga horária e outros), possibilitando uma relação negativa com as 

crianças e adolescentes atendidos; 

• as crianças e adolescentes têm que estar constantemente se adaptando a pessoas 

diferentes; 
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• desgasta a equipe de trabalho que deve constantemente adaptar-se a novos 

integrantes e; 

• os afastamentos podem se dar em decorrência da existência de um alto índice de 

doenças ocupacionais, denotando a presença de um ambiente de trabalho 

inadequado. 

A aferição da rotatividade dos funcionários deve considerar a média do tempo de 

permanência em determinada função. Se este tempo for menor a cinco anos, período 

necessário à aquisição e desenvolvimento das habilidades básicas de uma função, podemos 

dizer que há uma alta rotatividade. 

Os dados em relação à rotatividade de pessoal, entretanto, são de dificil acesso, 

pois nem sempre a área de Recursos Humanos das instituições públicas preocupam-se com 

este tipo de análise, não tendo, conseqüentemente, registros adequados que permitam esta 

pesqUIsa. 

O número e as razões dos afastamentos por motivos de saúde ou gravidez pode ser 

encontrado nos setores responsáveis pela "medicina do trabalho" de uma determinada 

organização. Como é este um setor relativamente recente, e a maioria dos órgãos públicos não 

têm demonstrado uma preocupação com esta questão, toma-se dificil o levantamento destes 

dados, principalmente quando se pretende realizar a análise de um período tão longo como o 

determinado por nós. 

Devido às prováveis dificuldades no levantamento dos dados, podemos, como no 

nosso estudo, medir a rotatividade mediante a elaboração de um Demonstrativo do Tempo de 

Serviço dos Funcionários, e compará-lo às épocas de maiores picos de contratação (ver este 

item em nossa análise do Caso Curitiba). 
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1.1.2.3 Critérios de Seleção de Funcionários: 

Os critérios podem demonstrar a existência de uma preocupação ou não, com a 

qualificação do funcionário. É importante que os critérios de qualquer processo de seleção seja 

definido com clareza e de acordo com as atribuições e responsabilidades da função pretendida; 

quanto maior o grau de profissionalização de uma função, maior a preocupação com a 

definição destes critérios. Estar ciente sobre a pauta de comportamentos, ações e 

conhecimentos necessários, tanto por parte da instituição que seleciona como por parte dos 

funcionários selecionados, é fundamental para o adequado desempenho de qualquer função e 

para um trabalho de qualidade. 

Conhecendo o que pretende de determinado cargo, a instituição tem capacidade de 

desenvolver ações adequadas de capacitação profissional, respeitando o funcionário de acordo 

com as exigências preestabelecidas. 

Na área da educação informal da inf'ancia e adolescência, entretanto, a história tem 

demonstrado que não existem, no Brasil, critérios comuns e gerais que definam um perfil para 

aqueles que trabalham nesta área, principalmente daqueles de nível básico e médio, isto é, os 

que geralmente trabalham diretamente com a criança e o adolescente. Como diz Sebastiani 

(1996: 62-3), 

"( ... ) sobre os profissionais que atuam diretamente com a criança, a 

discussão pode ser iniciada pela questão da sua identidade profissional. 

A primeira problemática que se observa é a questão de como se chama 

essa categoria de profissionais. Hoje, no Brasil, são inúmeros os nomes 

que recebem: professores, atendentes, babás, pajens, recreacionistas 

etc. A dificuldade de tal definição tem como principal origem a falta de 

clareza da própria prática do trabalho ( ... ) e, por outro lado, pelos 
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efeitos de uma cultura que assimila o papel de educador ao de mãe, o 

qual, por sua vez, não necessita de competência técnica ( ... )". 

Observarmos, pois, quais os critérios que têm sido estabelecidos para a seleção dos 

funcionários da área estudada, é necessário para avaliarmos a importância que tem sido dada à 

qualidade dos serviços prestados à infãncia e à adolescência. Ao analisarmos os critérios, 

podemos verificar se o que se pretende dos equipamentos sociais é apenas a guarda da criança 

e do adolescente, ou um processo educativo. 

A despeito de alguns estudiosos, como Sebastiani (1996), considerarem o 

concurso público como um importante fator que recentemente foi reintroduzido na esfera do 

serviço público brasileiro, não acreditamos que esta forma seletiva determine a qualidade da 

seleção que, para nós, depende muito mais dos critérios estabelecidos. Não podemos afirmar, 

também, que haja uma profissão que, atualmente, responda integralmente às necessidades do 

âmbito da educação informal da inf'ancia e da adolescência. Acreditamos que novos estudos 

devem ser realizados a fim de determinar o perfil daqueles que pretendam trabalhar na área por 

nós estudada. 

1.1.2.4 Rotatividade dos usuários das políticas 

A existência de uma alta rotatividade dos usuários da política de educação informal 

da inf'ancia e adolescência pode denunciar tanto a conseqüência de serviços caracterizados pela 

falta de qualidade, como também, a utilização de critérios de seleção inadequados (o que 

podemos observar na análise do Caso Curitiba, quando a exigência do trabalho da mãe fora do 

lar contribuiu significativamente para a rotatividade das crianças de creche). 

É importante, pois, que os motivos que tenham determinado o afastamento das 

crianças e dos adolescentes seja considerado. 
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1.1.3 Integração com outros Serviços 

A integração com outros serviços demonstra se uma política faz parte de um 

programa maior de governo. Esta integração pode ser definida mediante: 

• a existência de programas em outros órgãos que não os responsáveis oficiais 

pelas políticas quando, representando uma integração de ações e; 

• a relação com outros órgãos 

1.1.3.1 Existência de programas em outros órgãos 

A existência de programas em outros órgãos caracteriza um processo integrativo 

quando estas ações representam uma continuidade das propostas, respeitando a especificidade 

dos diferentes órgãos, acordadas em uma diretriz de governo. 

1.1.3.2 Relação com outros órgãos 

o tipo de relação que a área da educação informal da inf'ancia e da adolescência 

estabelece com os outros órgãos pertencentes à instituição maior, no caso, a Prefeitura de 

Curitiba, denuncia a integração com uma proposta global e geral de governo. É importante 

observarmos, neste item, se as ações desta área têm continuidade em áreas afins, como a da 

Saúde e a da Educação; se têm respaldo da área da Cultura, Meio Ambiente e Abastecimento 

entre outras e; se são contempladas e respeitadas nas áreas meio, isto é, Administração, 

Recursos Humanos, Finanças e Jurídica. 
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Interessante é verificarmos, ademais, se esta integração se dá tanto ao nível formal 

como informal das ações. 

1.2 Direitos Instituídos ao Nível do Estado 

1.2.1 Operacionalização no plano legal 

Adaptando a definição de instituição de O'Donnell (1991: 27-30) ao conceito de 

lei, podemos dizer que as leis "devem regulamentar formalmente padrões de interação que são 

conhecidos, praticados e aceitos regularmente por agentes sociais dados, que, em virtude 

dessas características, esperam continuar interagindo sob as regras e normas determinadas". As 

leis, são o garante de que não só as regras mas também as conquistas sociais sejam 

incorporadas pelo Estado que não pode modificá-las sem a participação ativa daqueles que 

nelas colaboraram. 

A área da educação informal da inf'ancia e adolescência, durante um longo período, 

foi regida por leis muito mais de controle e repressão desta faixa etária do que de proteção. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído em 1990, mudou esta realidade tanto ao nível 

federal, como dos municípios. Mesmo não sendo cumprido integralmente pelos governantes, o 

Estatuto é o parâmetro para as lutas da área que estudamos. 

Não são, entretanto, apenas grandes leis que modificam e são modificadas por 

comportamentos e relações. Tanto decretos e leis, muitas vezes considerados irrelevantes, 

como também instrumentos institucionais, nem sempre prestigiados, podem influenciar 

intensamente determinadas políticas. Acreditando nesta afirmação é que nos propusemos a 

estudar como tem se dado a operacionalização das políticas da área da educação informal da 

inf'ancia e adolescência, no plano legal. Para tanto, definimos como sendo fundamental 

verificarmos: 
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1.2.1.1 A influência e participação dos órgãos municipais responsáveis por estas 

políticas na criação de instituições públicas estatais e não-estatais e~ 

1.2.1.2 Levantar os projetos e leis referentes a área estudada, analisando sua 

relevância. 

1.2.2 Univenalização dos serviços 

o que é universalizar uma política? Para nós, é tomar seus serviços acessíveis a 

todos que deles necessitem e proporcionar condições de um mínimo vital à uma população, 

cuja abrangência seja definida de acordo com critérios os mais gerais possíveis. 

É interessante que neste aspecto por nós estudado, aparece com intensidade a 

questão: a quem se destinam as políticas da educação informal da criança e do adolescente? 

Comumente, os critérios para o acesso a estas políticas são definidos baseando-se nas 

condições familiares: os principais critérios para definição de instalação dos equipamentos 

sociais são as condições das famílias de determinada comunidade e não a quantidade de 

crianças e adolescentes pertencentes à faixa etária a qual se destinam os programas; os tipos de 

programas destinam-se a suprir a ausência da família e~ quando é o caso de crianças 

consideradas em situação de risco, a reintegração à família é a meta principal. São geralmente, 

portanto, as necessidades familiares e não as necessidades específicas da inf'ancia e 

adolescência que acabam por determinar o âmbito da universalização nesta área. 

Definimos, portanto, para nossa análise quanto ao grau de universalização das 

políticas da área da mancia e adolescência, os seguintes fatores: 

• equipamentos: quantidade/população de crianças e adolescentes; 
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• critérios que definem a instalação dos equipamentos; 

• número de crianças e adolescentes atendidos/população existente; 

• faixa etária de atendimento; 

• tipos de programas e; 

• critérios de seleção da população atendida. 

1.2.2.1 Equipamentos: quantidade/população de crianças e adolescentes 

o fator universalização depende da existência de equipamentos sociais para o 

atendimento da população. É importante aqui verificarmos tanto se o aumento populacional da 

faixa etária estudada foi acompanhado pelo aumento de implantações de equipamentos sociais, 

a fim de constatarmos a existência da criação de mecanismos que permitissem uma resposta 

mais imediata às demandas; quanto se a relação número de vagas existentes/número de 

crianças e adolescentes obedecem a um patamar mínimo positivo em relação à população 

usuária dos programas, isto é, as vagas existentes não podem ser motivo de competição entre 

os usuários. Há que existir um número suficiente de vagas que contemple um maior número 

possível de pessoas. 

1.2.2.2 Critérios que definem a instalação dos equipamentos 

Geralmente os critérios que definem a instalação dos equipamentos sociais da 

área da inf'ancia e da adolescência, são aqueles baseados nas condições sócio-econômica de 

uma população. Não desconsideramos este aspecto, mas afirmamos que para uma política 

da área por nós estudada ser considerada universal, o critério mais importante deve ser o da 

concentração de um maior número de crianças e adolescentes (densidade demográfica desta 

faixa etária) em uma determinada localidade. 
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Consideramos que, se pretendemos contemplar, também, o princípio da eqüidade, 

os seguintes critérios deverão ser analisados: 

• densidade demográfica; 

• nível sócio-econômico da população; 

• reivindicações populares e 

• existência de programas assemelhados no local de implantação. 

1.2.2.3 Número de crianças atendidas/ média da população da faixa etária estudada 

existente em cada gestão 

Pretendemos em relação a este fator, efetuar o registro e a análise dos dados 

referentes a cada gestão. Conseqüentemente, iremos considerar a média da população existente 

por gestão, isto é, a somatória do número de crianças e adolescentes dos diferentes anos que 

comporta cada gestão, dividida pelo número de anos. 

Podemos citar como exemplo a gestão correspondente aos anos 1983-85, uma das 

que foi considerada em nosso estudo: havia na cidade em 1983, um total de 470.757 crianças e 

adolescentes na faixa etária de O a 19 anos; em 1984,476.389 e; em 1985,482.032. Somando

se o número referente a cada ano e dividindo-se por três, podemos dizer que a média de 

crianças e adolescentes existentes em Curitiba neste período é de 476.392. 

Para que uma política da área da educação informal da inf'ancia e da adolescência 

seja considerada como obedecendo o princípio da universalidade, definimos quanto ao fator 

número de crianças atendidas/ média da população da faixa etária estudada existente em 

cada gestão, que o atendimento deve contemplar a um percentual mínimo de 50% da 

população total desta faixa etária. 
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1.2.2.4 Faixa etária de atendimento: 

Pretendemos, com este dado investigar a abrangência dos diversos programas, isto 

é, se existiu uma preocupação em atender as crianças e adolescentes das diferentes faixas 

etárias. Quanto maior for a faixa etária de abrangência de uma política, mais ela estará 

contemplando o princípio da universalidade 

1.2.2.5 Tipos de programas 

Como anteriormente falamos, geralmente os programas da área da educação 

informal da infância e da adolescência procuram responder às demandas das famílias, 

principalmente das mães. Com a análise do fator tipos de programas, intencionamos verificar 

se os programas destinam-se realmente às crianças e aos adolescentes, isto é, procuram 

responder às suas necessidades. Procuraremos observar a quais crianças os programas se 

destinam e se houve uma preocupação em abranger todos os aspectos que a realidade 

apresenta: necessidades inerentes à própria faixa etária (brincar, adquirir novos conhecimentos 

e alimentação entre outras), e as necessidades impostas por desligamento das respectivas 

famílias, violência e exploração; 

1.2.2.6 Critérios que definem a seleção da população atendida. 

Os critérios priorizados pelos governantes podem restringir sensivelmente o 

acesso da população a determínadas políticas e, caracterizá-las como discrimínatórias. 
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Verificamos que na área da inf'ancia e da adolescência o principal critério para a participação 

nos diversos programas é o da renda familiar e, na maioria das vezes, em detrimento de outras 

necessidades desta faixa etária. 

Pretendemos, portanto, da mesma forma quanto ao fator anterior, observar se os 

critérios estabelecidos contemplam as necessidades da faixa etária por nós estudadas ou apenas 

procuram solucionar as ausências do Estado em relação às políticas sociais básicas: 'lrabalho, 

educação, saúde, habitação, abastecimento, transporte, esporte ( ... )" (Gomes da Costa, 1990: 

71-3). 

1.2.3 Caráter de Direito 

Ao nosso ver esta categoria de análise é, provavelmente, uma das mais importantes 

na determinação do caráter assistencial ou social de uma política. Nela estão subentendidos 

mais intensa e determinadamente, do que nas demais, os princípios nos quais as diferentes 

gestões basearam-se para conceberem as políticas da educação informal da inf'ancia e 

adolescência. Se estas políticas tiverem sido concebidas baseadas no princípio da caridade, é 

negada qualquer possibilidade de pensá-las como sociais. 

Devemos relembrar-nos, ademais, da consideração de Sousa Santos sobre o 

retrocesso que o Estado neoliberal vem tentando impor às políticas sociais quando propõe 

"( ... ) esquemas de coparticipação nos custos dos serviços prestados por parte daqueles que 

dela se utilizam; a transferência de serviços e prestações para o setor privado de solidariedade 

social mediante convênios com o Estado e a mobilização da família e das redes de 

interconhecimento e de entreajuda" (Sousa Santos, 1996: 255). 

A fim de analisarmos o caráter que tenham assumido as políticas da inf'ancia e 

adolescência nas diferentes gestões, consideramos importante estudarmos os seguintes 

aspectos: 



212 

• características da gerência e da manutenção; 

• método pedagógico e; 

• títulos dos diversos programas. 

1.2.3.1 Características da gerência e da manutenção 

Onde veremos se a administração é pública, assumida integralmente pelo setor 

privado, ou em parceria público/privado. Verificaremos, conseqüentemente, se a base 

financeira que sustenta os diversos programas é o orçamento público ou doações e o quanto a 

filantropia exime o Estado de suas funções, reificando a idéia de homem de qualidade. 

1.2.3.2 Método pedagógico 

É na escolha do método pedagógico que aparece com maior clareza a concepção 

que os gestores públicos têm sobre a inf'ancia e a adolescência. A opção por um caminho 

educacional, ademais, deixa transparecer os objetivos pretendidos com a realização dos 

programas da área por nós estudada e, conseqüentemente, a concepção de sociedade que se 

pretende construir. 

O método pedagógico pode denunciar a tentativa de controle que o sistema 

educacional queira exercer sobre determinada população. A existência ou não de um método 

sistematizado não determina uma concepção mais ou menos comprometida com uma educação 

libertadora - algumas vezes constatamos práticas extremamente repressivas em propostas 

pedagógicas assumidamente libertárias e vice-versa. Vale, pois, referirmo-nos a Irma Rizzini 

que tão bem coloca esta possibilidade não tão clara de dominação, ao falar sobre os 

internamentos de crianças e adolescentes no início do século: 
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"O controle da atividade, que implica no controle do tempo e do espaço a ser 

ocupado pelo interno, é uma característica fundamental do esquadrinhamento 

exercido pela instituição. Todas as atividades são pré-determinadas, inclusive 

seu horário, tempo de duração e o espaço a ser ocupado neste momento. Até as 

horas ditas livres não escapam ao controle institucional que determina o horário 

de iniciá-las, terminá-las e o espaço que ocuparão ( ... ) Além das atividades 

educacionais já mencionadas, a instituição ocupará o tempo do interno com o 

serviço de limpeza, 'de modo a não só habituá-los à ordem doméstica, mas 

também dispensar o pessoal externo'" (Rizzini, 1993: 43-75). 

O que pretendemos afirmar, é que acreditamos que a área da educação informal 

das crianças e adolescentes pode ou não, com a contribuição do método pedagógico utilizado, 

ser um espaço onde a criança e o adolescente consigam ir além, obtendo o conhecimento que 

lhes permita desvelar as relações da realidade e transformá-la (Borges et alii, 1993), 

significando uma possibilidade de construção de um espaço realmente politizado. 

Procuraremos, portanto, não considerar apenas os métodos formalmente 

assumidos pelas diferentes gestões. Buscaremos investigar, outrossim, as concepções de 

educação que possam estar subtendidas nas ações e nas metodologias utilizadas. 

1.2.3.3 Títulos dos diversos programas 

O nome dado a um determinado programa pode denunciar os princípios que 

determinaram a sua escolha. Geralmente, na área da mancia e adolescência, estamos 

acostumados a conviver com nomes que demonstram uma visão de inf'ancia e adolescência ou 
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de repressão e recuperação, ou protecionista e piegas, quando são oferecidos às crianças e 

adolescentes programas com denominações bonitinhas, que nem sempre refletem ações com 

objetivos tão nobres, como é o caso do "Bom Menino" (comentamos sobre este programa 

quando falamos sobre a situação atual da mancia e da adolescência no Brasil); nome agradável 

para justificar a exploração do trabalho juvenil, com a conivência do próprio Estado. 

Denominações que denotem o caráter de direito são difíceis de serem encontradas, mas 

acreditamos nesta possibilidade. 

Procuraremos, pois, analisar os títulos dados aos programas durante as diferentes 

gestões a fim de observarmos se há a presença de uma concepção de crianças e adolescentes 

como sujeitos políticos. 
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2- O Estudo do Caso Curitiba 

2.1 Um breve histórico das políticas de atendimento à infância e à adolescência na 

cidade de Curitiba 

o atendimento à inf'ancia executado pela Prefeitura Municipal de Curitiba aparece 

inicialmente ligado, em 1955, ao Serviço de Puericultura, da Divisão de Assistência Social do 

Departamento de Saúde e Assistência Social. A despeito de encontrarmos entre seus objetivos 

a manutenção e o patrocínio de "obras de assistência aos menores desvalidos", não temos 

conhecimento quanto a existência de qualquer instituição criada e mantida pela Prefeitura, 

nesta época. 

Segundo depoimento de profissional que vivenciou esta fase, existiam na cidade, as 

Associações de Proteção à Maternidade e à Inf'ancia, criadas e gerenciadas pela Associação 

Sazza Lattes, de cunho filantrópico, ligada a órgão estadual - Departamento da Criança -, o 

qual executava as orientações do Departamento Nacional da Criança (DNCr), criado em 1940. 

As ações desenvolvidas com o objetivo de proteção à inf'ancia, apesar de 

receberem a orientação do Estado, por meio da então criada LBA e o DNCr, na verdade, eram 

executadas por entidades filantrópicas, com a participação ativa das primeiras-damas que, 

geralmente, ocupavam o lugar de presidentes destas instituições. A quase inexistência de 

instituições mantidas integralmente pelo poder publico pode ser confirmada por Faleiros 

(1995: 70), quando fala da ação do DNCr, provavelmente referindo-se à cidade do Rio de 

Janeiro, que em 1946, "embora propugnasse por creches, em associação com entidades 

particulares, articulando estatal e privado, constata-se que no período de 1942-46, de 29 

creches, 16 eram particulares, 4 religiosas, 3 de empresa e 3 da LBA". 

Na Prefeitura Municipal de Curitiba, as ações assistenciais não eram diferentes do 

restante do país e, as atribuições determinadas pelo decreto de regulamentação do 
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Departamento de Saúde e Assistência Social desta Prefeitura (dec. 514-A, 02/08/1955), ao 

Serviço de Puericultura, assemelhavam-se sobremaneira à missão do DNCr que era "criar viva 

consciência social da necessidade da proteção à díade matemo-infantil. Além disso visava 

desenvolver estudos, organizar estabelecimentos, conceder subsídios às iniciativas privadas de 

amparo a mães e filhos e exercer a fiscalização das mesmas" (Rizzini, 1995: l38). 

Percebemos ao analisarmos os decretos referentes a esta área, que a 

responsabilização quanto ao atendimento à criança constantemente modificou-se. Em 1959, 

segundo a Lei n° 1741 de 31/03/59, o então Serviço de Puericultura passou à responsabilidade 

da área da saúde e, em 1963, com a transformação do Departamento de Saúde e Assistência 

Social em Departamento de Educação, Saúde, e Recreação Pública, foi criado o Conselho 

Municipal de Educação, constituído por "pessoas de notório saber" da comunidade, criando-se 

a Assistência Social Escolar, que deveria atuar em todas as escolas do município, cujo principal 

objetivo era: "Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos estabelecimentos de 

Ensino Público Municipal, prover, orientar, fiscalizar e estimular os serviços de Assistência 

Social" (dec. 1.184, 28/09/1964). De acordo com este decreto, incentivava-se, nesta época, 

por meio da Divisão de Recreação Pública, a criação de Associações (podemos supor que 

sejam de "Pais e Mestres", pois no decreto não está claro), que '1:enham por fim angariar 

fundos por meio de subvenções, contribuições, festivais, etc (. .. ) para fornecer uniformes às 

crianças freqüentadoras reconhecidamente pobres ( ... )". 

A Assistência Social geral subordinou-se, à Diretoria de Saúde e, o atendimento à 

gestante e à criança passou a ser atribuição da Seção de Assistência Médico-Sanitária. 

Setorizou-se e tomou-se difuso, portanto, o atendimento à inf'ancia, com a criação do 

Departamento de Educação, Saúde e Recreação Pública que, novamente mudou de nome em 

1965 (Lei nO 2.564, 08/05/1965) para Departamento do Bem-Estar Social. stas variações, 

provavelmente, representaram a mudança na correlação de poderes dos diferentes saberes que 

integram a chamada "área social". 
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Podemos afirmar que, até os anos 70, não havia, por parte do município de 

Curitiba, uma política específica da área da inf"'ancia e adolescência e que a participação da 

população era restrita a ações de cunho caritativo. As ações nesta área, eram basicamente 

reflexos das políticas determinadas pelo governo federal e executadas essencialmente pelo 

governo estadual. As instituições de atendimento a esta faixa etária, existentes na cidade, ou 

eram aquelas gerenciadas por entidades filantrópicas, ou os internatos gerenciados pelo órgão 

estadual, os quais abrigavam crianças consideradas órfãs ou abandonadas de todas as cidades 

paranaenses, ou as "escolas correcionais", onde os meninos e meninas que cometiam delitos 

deveriam ser reeducados. Era, na capital do estado, portanto, que se concentravam as 

intenções do governo estadual que se materializavam nas chamadas "ações terapêuticas", isto 

é, os internatos e "escolas correcionais" e nas denominadas "ações preventivas,,23 , isto é, os 

semi-internatos, que eram desenvolvidas fundamentalmente por organizações filantrópicas, 

com o apoio do Estado. 

A partir da implantação do ''Plano de Desfavelamento" da cidade24
, no início de 

1974, a Prefeitura de Curitiba passou a preocupar-se com a área que denominamos de 

educação informal da criança e do adolescente. O plano presumia a mudança da população das 

áreasfavelada?-5 para conjuntos habitacionais construídos, pela COHAB, com este propósito. 

A fim de que fosse garantido o pagamento do financiamento das novas moradias, a Prefeitura 

incentivou o trabalho feminino, pois, além de várias famílias serem mantidas por mulheres, 

acreditavam os profissionais que coordenavam este trabalho, que "as mulheres melhor 

cumpriam os compromissos financeiros e, se apegavam mais facilmente a suas casas, 

23 Em trabalho de Jurkiewicz (1982: 9-11), em que são analisadas algumas das a9ÕtJS do árgilo respoosável pelas políticas da mancia e 
adolescência no Paraná refenntes ao ano de 1982, fica claro a expeáativa de respoosabilização da "comunidade" em relação a programas 
considerados de cunho preventivo: "Todos os programs preventivos são realizados através de convênios com entidades particulares ou órgãos 
govemamentais mlDlicipais ( ... ) O CEMIC passa a sa- um equipamento resultante de um processo de desalvolvimwto da comunidade para 
trabalho específico na prevenção da marginalização da alança e de sua fanulia, que mediante a efetuação de seus programas próprios, objetiva 
alcançar o fortalecimento das rel89ÕtJS familiares, extrapolando para as rela9ÕtJS comunitárias". 
24 A despeito detécnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC, afirmarem que o inicio do desfavelamento da cidade 
se deu a partir de dezembro de 1975, após a realização de uma pesquisa sócio-econômica com a população "favelada", coostatamos que, desde 
1974, na área do Capanema (uma das principais regiões alvo do Plano de Desfavelamento), já havia a ação dos "controladores fisicos" 
(fimciooários respoosáveis pelo controle do nÚllla"O de habitações, impedindo sua ampliação e qualquer melhoria ou benfeitoria nos barracos já 
existentes); a atuação de estagiários de Serviço Social (encaminhavam a população para a aquisição de documentos e, principalmente, orientavam 
quanto à necessidade de compra de terrenos ou casas a fim de possibilitar a mudança para outros locais) e; a atuação de estagiários de recreação 
(ocupavam as alanças com atividades recreativas a fim de pecmítir o trabalho de suas mães fora do lar). 
23 Segundo o depoimento de Zélia Passos, técnica do IPPUC, contido no documento da Comissão de Atendimento Infantil, "o Plano de 
Desfave1amento foi alado para desocupar algumas áreas faveladas (tais como Capanema e Rio Belém), pois havia fortes intecesses políticos em 
jogo, para pennutar as áreas e concretizar a rede de esgotos de Curitiba". 
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impedindo que as vendessem". Estas mulheres foram encaminhadas para o serviço de limpeza 

pública, que na época estava sendo terceirizado26 (consideramos que a utilização deste 

trabalho feminino foi uma medida de exploração por parte do poder público municipal, 

provavelmente em parceria com empresas privadas. É interessante, entretanto, que não há 

análise destas atividades em documentos do IPPUC; elas são apenas mencionadas), com a 

garantia de que seus filhos ficariam atendidos, por recreacionistas, nos galpões provisórios 

construídos pela Prefeitura. Podemos afirmar que nestes galpões nasceram as políticas de 

atendimento à inf'ancia e adolescência na cidade de Curitiba. 

As primeiras creches mantidas integralmente pelo poder público municipal, 

entretanto, foram construídas apenas em 1977, quando da implantação dos conjuntos 

habitacionais da Vila Camargo, Vila Hauer, Xaxim e Jardim Paranaense, inseridas nas 

propostas dos Centros Sociais Urbanos do governo federal, onde pensava-se atender a 

população carente, prestando serviços de atendimento matemo-infantil, assistência médica, 

ensino profissionalizante e ação social. 

"Ação social entendida como um programa com o objetivo de 

capacitar a população a assumir novos hábitos, valores e um novo 

esquema de vida, visando enfim a sua integração ao sistema produtivo 

e a sua conseqüente integração à vida urbana" (dados do Plano de 

Desfavelamento de 1976 extraído do documento da Comissão de 

Atendimento Infantil). 

Atuba e Tapajós (que receberam o nome de Centros de Atendimento Infantil) 

foram construídas em 1978 e, no ano seguinte, Gramados, Pinheirinho, Hortências e Meia Lua. 

26 Segundo a Rev. Creches em Curitiba-Espaço de Educação (1992: 3), a fim de garantir o pagamento dos terrenos e casas, foi dc:tenninado que o 
pag;unento dos aJStos do temno e moradia dar-se-ia "( ... ) em troca de 28 horas de trabalho de um membro da família em serviços de limpeza 
urbana ( ... )". 
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Ao final de 1979 havia em Curitiba 10 creches, com um total aproximado de 1360 crianças 

atendidas, na faixa etária de 3 meses a 6 anos. 

Estas creches estavam subordinadas ao Departamento de Bem-Estar Social e, 

como dissemos anteriormente, o trabalho era estruturado por setores e, conseqüentemente, as 

orientações às creches sofriam este reflexo, isto é, a orientação educacional cabia à Diretoria 

de Educação e o trabalho de assistência social era responsabilidade da Diretoria de Serviço 

Social. O método pedagógico utilizado nas creches era o tradicional, e as atividades orientadas 

eram restritas à faixa etária de 5 a 6 anos. As orientações do Serviço Social eram 

fundamentalmente de cunho assistencialista, prevalecendo os encaminhamentos à 

documentação básica, como carteiras de identidade e trabalho; a formação de grupos de 

mulheres para a participação em cursos de atividades manuais (bordado, crochê e tricô) e; 

atendimentos a necessidades individuais pontuais. Segundo técnico que acompanhou este 

trabalho, 

"( ... ) as creches estavam sob a orientação metodológica da Secretaria 

de Educação, que tinham uma visão autoritária de educação, quando as 

crianças precisavam aprender as regras do convívio social e; sob a 

orientação "administrativa" do Serviço Social, sob uma visão higienista 

e comportamentalista". 

Até 1980 a seleção de funcionários cabia às assistentes sociais da área onde se 

msena a creche, prevalecendo o critério de carência e a necessidade do trabalho para 

pagamento das prestações da COHAB. O principal critério de seleção das crianças era, 

também, o de carência; a prioridade era dada às crianças cujas famílias percebiam os menores 

per-capitas. Tais critérios, em razão de convênio, obedeciam às determinações do Instituto de 
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Assistência ao Menor (IAM) - órgão estadual responsável pelo garante das políticas da 

FUNABEM ao nível dos municípios paranaenses -, que eram: 

creches, 

• "crianças e/ou adolescentes cujos pais trabalhem fora do 

lar; 

• crianças e/ou adolescentes cujo per-capita familiar seja 

até 15% do salário mínimo regional; 

• crianças e/ou adolescentes carentes cUJos paIS sejam 

portadores de vícios ou incapacidade fisica e/ou mental; 

• crianças e/ou adolescentes carentes encaminhados pelo 

Juizado de Menores ou pelo CEDIT (Centro de 

Estudos, Diagnóstico e Indicação de Tratamento-

IAM); 

• prioridade a crianças de uma mesma família; 

• para efeito de admissão do menor na Entidade, deve-se 

proceder à visita domiciliar para a comprovação da 

necessidade" (Jurkiewicz, 1982: 13-4)0 

Segundo depoimentos das administradoras27 que, na época, trabalhavam nas 

"(000) o atendimento era restrito aos moradores do núcleo de 

desfavelamento (000) Toda a seleção de funcionárias e famílias que 

seriam atendidas era feita pelas assistentes sociais da área, que 

averiguavam as famílias mais carentes e com maiores problemas, as 

quais tinham prioridade na seleção (000) No início sobravam vagas o As 

comunidades eram acomodadas demais e não procuravam as creches, 

21 Esta função é atualmente denominada "diretora de creche" o 
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assim, as Assistentes Sociais iam de porta em porta para matricularem 

as crianças (. .. ) comparando-se com as creches particulares da época, 

as creches eram consideradas depósitos de crianças; as funcionárias 

não posuíam higiene, algumas eram alcoólatras e com problemas 

mentais ( ... ) constatava-se funcionárias com tuberculose, doenças 

venéreas e outras ( ... ) exigiam através de ameaças um comportamento 

adequado das crianças. Não existia respaldo dos técnicos e nem do 

Departamento nestes casos. As funcionárias eram muito unidas, todas 

parentes entre si e também possuindo parentesco com a comunidade 

(eram famílias que compunham os núcleos de desfavelamento), tinham 

autonomia para qualquer tipo de comportamento e atitudes dado o 

respaldo da comunidade ( ... ) quanto ao plano de trabalho era 

desenvolvido pela Diretoria de Bem Estar Social que chamava para 

reuniões e iam até as creches para fiscalizar o trabalho das 

administradoras ( ... ) aos poucos os moradores da COHAB foram se 

dispersando, indo embora. Estendeu-se o atendimento das creches à 

comunidade em geral. Apesar da má aceitação dos moradores dos 

núcleos, isto levou a maior procura do atendimento prestado pelas 

creches e à melhoria do atendimento ( ... )" (dados extraídos do 

documento da Comissão de Atendimento Infantil: 1985). 

Salientaram elas, no mesmo documento, que a infra-estrutura dos equipamentos 

projetados pelo IPPUC, "não eram, já no início, adequadas ao atendimento prestado. As 

lavanderias ficavam junto às cozinhas; nos banheiros não havia número suficiente de sanitários 

para o número de crianças e também não existia um banheiro exclusivo para as funcionárias". 
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Com o desmembramento, em 22/06/1979, do então Departamento de Bem-Estar 

Social, foi criado o Departamento de Desenvolvimento Social, composto pelas Diretorias de 

Promoção Social, de Desenvolvimento Comunitário e de Saúde, concentrando-se a assistência 

social em um órgão distinto, incluindo aí o atendimento à infância e adolescência, que se 

desvinculou da educação formal. 

A partir de 1980, após convênio com a FUNABEM - que envolvia a construção de 

10 Centros de Estudo e Integração do Menor à Comunidade-CEMIC (programa desenvolvido 

pela FUNABEM, atendendo a faixa etária de 3 a 12 anos); a contratação de médicos para 

efetuarem os "exames admissionais das crianças,,28 e; a contratação de especialistas em 

educação infantil a fim procederem a orientação técnica junto aos estabelecimentos de 

atendimento à inf'ancia e à adolescência -, foi ampliado, sobremaneira, o trabalho nesta área. 

Constituiu-se, então, no Setor de Atendimento Infantil, uma equipe multidisciplinar composta 

por pedagoga, psicóloga, assistente social e educadora artística, que passaram a definir e 

elaborar a orientação técnica em relação aos projetos desenvolvidos com crianças e 

adolescentes. 

Este convênio permitiu a construção e implantação, em 1980, de dez CEMIC: 

Autódromo, Sibisa, Barigui, Cajuru, Estrela, São Carlos, Formosa, Vila Pinto, Santa Quitéria e 

Jardim Urano. Neste mesmo ano, em parceria com as Associações de Moradores foram 

implantadas três creches, denominadas de Vizinhança, Vila Leonice e Jardim Saturno, que em 

1987, foram oficializadas e, Nova Esperança (Tia Dina), a única Creche de Vizinhança ainda 

existente nos dias atuais. O número de vagas29 foi ampliado para 2.425. A faixa etária de 

atendimento da Prefeitura, em virtude do convênio com a FUNABEM, teve que ser ampliada 

para até 12 anos30
, o que resultou em sérias resistências por parte dos funcionários que 

28Estes exames ernm dáenninados pela FUNABEM e cooseqüentemente, o IAM, a fim de evitar a permanência de aianças com problemas de 
saúde nas unidades de atendimento. As aianças, portanto, antes de ingressarem nos programas da Prefeitura, deveriam ser aprovadas nestes 
exames. 
29 Em nosso quadro demonstrativo do atendimento à mancia e à adolescência do periodo de 1977 a 1996, este número é menor (2.365), pois 
descoosideramos esta Credle de Vizinhança, por termos definido corno aitério para a elaboração deste quadro, as vagas de creches que em 
dezembro de 1996 ernm totalmente mantidas pela Prefeitura MWlicipal de Curitiba. 
30 O atendimento a esta faixa Wiria, por definição da FUNABEM, era feito por estagiários de formação diversa, não sendo exigido qualquer curso 
especifico. Havia uma aha rotatividade de pessoal que, na sua maioria adolescentes, não possuíam capacidade e habilitação para desenvolver tal 
trabalho. Desta forma, as aianças que deveriam ser atendidas por estes estagiários, muitas vezes, tinham que ser atendidas pelas aten<lentes das 
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executavam o trabalho. Este também era um ponto de controvérsia no interior da equipe 

multidisciplinar. 

Em 1981 foram implantadas mais seis creches oficiais, Moradias Belém, Palmeiras, 

Santa Amélia, Tia Eva, Uberaba e Fazendinha. Em parceria com as Associações de Moradores, 

por meio do programa federal de construção de Centros Sociais Urbanos, de verba da 

FUNABEM ou utilizando-se de construções já existentes, implantaram-se as creches Vila Fany 

(oficializada em 1993), São Braz (oficializada em 1990), Parigot de Souza (oficializada em 

1991), Santa Efigênia (oficializada em 1992), Érico Veríssimo (oficializada em 1987), 

Cinderela/Pilarzinho (oficializada em 1990), Jardim Gabineto (oficializada em 1992) e Oswaldo 

Cruz 11 (oficializada em 1990). A creche Santo Inácio instalada neste ano, e extinta em 1989, 

era mantida pela Igreja Católica, funcionando em instalações desta instituição e, segundo 

técnicos da Secretaria da Criança, sua extinção pode ser relacionada à ausência de interesse de 

seus gerenciadores em permanecer com o programa. Considerando esta creche, o número de 

vagas ampliou-se, em 1981, para 3.605. 

Em 1982 foram instaladas as creches de vizinhança Vila Real (oficializada em 

1990) e Solitude (oficializada em 1987). Mais duas creches, com as mesmas características que 

as anteriormente citadas, foram implantadas neste ano: Jardim Paranaense, extinta em data não 

definida e a creche Jardim Saturno, atualmente creche comunitária, as quais eram gerenciadas 

pela Igreja Católica, em convênio com a Prefeitura. Recebiam elas bem como a creche Santo 

Inácio, o nome de Creches de Vizinhança, talvez por falta da existência de outra denominação. 

Terminou o ano de 1982 com um total de 3.755 vagas em creches. 

Há que ressaltarmos a implantação de um novo programa no final de 1981, 

denominado "Mãe Solidária", que em 1982, atendia 120 crianças. Computando-se este 

programa, as vagas para o atendimento da criança e do adolescente perfaziam o total de 

3.875. 

a'ianças matores que, sobrecarreglldas, acabavam rejeitando esta faixa d.ária. O trabalho com os adolescentes sempre foi de dificil aceitação por 
parte do corpo de educadores da Prefeitura. Apmas em 1986 é que, atizou-se este trabalho com o Projeto Irmão Menor (a ser explicado 
posteriormente) e ampliou-se a faixa d.ária de atendimaIto para até 18 anos. 
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É interessante apresentannos como estes diferentes programas - Creche Oficial, 

Creche de Vizinhança e Programa Mãe Solidária - eram definidos na prática, pois vários 

estudiosos têm se confundido com estas denominações quando se utilizam dos documentos 

oficiais elaborados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC31
, 

naquela ocasião. 

• Creches Oficiais - abrangendo aqui os CEMIC, os Centros de 

Atendimento Infantil e as próprias creches. Todos mantidos e 

gerenciados integralmente pela Prefeitura Municipal de Curitiba; 

• Creches de Vizinhança - creches ou CEMIC gerenciados por 

Associações de Moradores em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Curitiba, mantidos por convênios dos poderes públicos municipal 

e/ou estadual elou federal. 

• Programa Mãe Solidária - "atendimento realizado pelas próprias 

mães da comunidade em suas próprias casas, cujo serviço prestado 

é remunerado pelas mães que dele se utilizam, e a alimentação é 

garantida por um valor per capita repassado pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba" (Sebastiani, 1996: 34) (este programa era 

subsidiado por verba da LBA). 

Salientamos que a maioria dos prédios utilizados para a instalação das creches 

eram inadequados ao atendimento às crianças: nem sempre o responsável pelo projeto de 

construção considerava as orientações dos profissionais da área da inf'ancia; várias creches, 

principalmente as de Vizinhança, aproveitavam as casas construídas para abrigarem as sedes 

31 Técnicos do IPPUC, em conjunto com profissionais do Departamento de Desenvolvimento Social, elaboraram em 1980, o 
projeto de criação dos "Módulos de Atendimento Infantil", composto "teoricamente de 01 unidade central; 04 creches 
recreio; 10 creches de vizinhança e; 05 áreas com programação de rua" (extraído do docwnento de Comissão de Creches). 
As creches recreio seriam as que, na prática foram denominadas de creches de vizinhança; as creches de vizinhança, na 
prática, foram denominadas de Mãe Solidária. 
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das Associações de Moradores (creche Vila Leonice, creche Cinderela, entre outras)~ nem 

sempre as creches eram construídas em terrenos adequados (podemos citar o caso do CEMIC 

Santa Quitéria que teve sérios problemas para a sua implantação devido ter sido construído em 

área alagada)~ algumas vezes os projetos de construção eram determinados pelos convênios 

estabelecidos (primeiras creches construídas), geralmente padronizados tendo por base 

realidades diferentes das locais e, conseqüentemente, nem sempre apropriados. 

A despeito de Sebastiani (1996: 38), em sua tese de doutorado, ter afirmado que 

no período de 1979 a 1982, "manteve-se a visão de que creche consistia num mero lugar de 

guarda da criança, sem que a essa se destinasse direito a receber atendimento voltado não só 

às suas condições fisicas, mas também, e principalmente, às que garantissem um ambiente 

propício ao desenvolvimento educacional", consideramos que tal não aconteceu. A equipe que 

trabalhava no Setor de Atendimento Infantil possuía uma proposta pedagógica, a qual se 

baseava no método Freinet 

"(. .. ) mas sem uma clareza teórica e epistemológica de se pensar uma 

proposta pedagógica. Não tinham claro o que era educação e o que se 

queria para as crianças ( ... ) O trabalho era muito intuitivo ( ... ) Quando 

vai se trabalhar com a criança pequena tem-se uma visão idealista de 

deixar a criança se desenvolver, como uma contraposição a idéia 

anterior de creche como 'guarda da criança'(. .. ) O movimento de 1980 

nas creches vai contra o tecnicismo, mas não tem clareza teórica, não 

tem suporte e utiliza-se o Freinet que é espontaneísta" (depoimento em 

28/07/96 de técnico do então Setor de Atendimento Infantil) 
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Há que ressaltarmos que esta foi uma época onde ainda prevalecia o movimento 

tecnicista, introduzido na educação brasileira, pela ditadura militar dos anos 60. As concepções 

inovadoras em educação eram., então, fortemente combatidas. 

O rompimento com a visão tradicional das escolas pode ser observado na 

resistência e dificuldade das professoras do Departamento de Educação de participarem das 

atividades das creches. Segundo técnico que trabalhava nesta área, 

"As professoras não quenam 1f para as creches e as que tinham 

pedagogia e um compromisso com a nova proposta foram convidadas 

a ingressar na equipe técnica da sede, integrando a equipe 

multidisciplinar. Há, na época também, uma divisão entre assistentes 

sociais de creche e assistentes sociais de comunidade". 

A passagem do atendimento à inf'ancia e à adolescência para o Departamento de 

Desenvolvimento Social introduziu outras importantes modificações que refletiram 

sobremaneira nas políticas desta área. O atendimento médico das crianças de creche até 1980 

era feito por "médicos itinerantes", isto é, os médicos visitavam as creches em datas 

determinadas e atendiam os casos necessários. A partir deste ano, com a contratação de 

médicos pelo convênio estabelecido com a FUNABEM, os postos de saúde existentes além de 

executarem o exame admissional das crianças passaram a acompanhar suas condições de 

saúde. Em 1981/2 foi implantado o Posto Maria Polenta, no centro da cidade, a fim de atender 

as creches que não possuíam postos em suas imediações. Nesta fase, estabeleceu-se uma 

integração significativa com a área da saúde, principalmente na prevenção das doenças 

provenientes da miséria e da falta de condições de saneamento e alimentação. 

Outra modificação significativa foi quanto à contratação dos funcionários. 

Anteriormente, conforme atestam os depoimentos das administradoras de creche, os critérios 
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de seleção eram a carência econômica e a necessidade do pagamento das prestações da 

COHAB. Para a contratação dos funcionários que iriam trabalhar nos CEMIC foi introduzido 

um sistema de seleção baseado em testes psicológicos e entrevistas, obedecendo a quatro 

etapas: divulgação e recrutamento na comunidade de inserção da creche; entrevista prévia feita 

pelas assistentes sociais da área; teste psicológico e entrevista realizada pela equipe da sede e; 

dinâmica de grupo. Os critérios gerais para a seleção eram: equilíbrio emocional para o 

trabalho com criança; controle emocional; ausência de distúrbios mentais e neurológicos e; 

condições de boa higiene. Para a função de babá, saber ler e escrever e a de cozinheira e 

auxiliar de cozinha, conhecimentos de culinária. Estas últimas passavam por um teste prático, 

cuja avaliação era feita pela administradora e pela cozinheira de determinadas creches. Para a 

função de administradora de creche exigia-se também, o segundo grau completo, capacidade 

de liderança e organização. Todas as candidatas com exceção daquelas para o cargo de 

administradora, deveriam morar nas imediações da creche para a qual pretendiam a vaga. 

Devemos ressaltar que dependendo da localização das creches variava tanto a demanda pelas 

vagas como as condições fisicas e psíquicas das candidatas, comprometendo, por várias vezes, 

a qualidade da seleção. 

Com a divisão, na prática, do grupo das assistentes sociais do Departamento, em 

assistente social de creche e assistente social de comunidade, gradativamente, procurou-se 

melhorar a qualificação dos funcionários dos estabelecimentos de atendimento à mancia, 

realizando-se 'lreinamentos" específicos em cada unidade, que visavam tanto a formação 

profissional individual como o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Intensificou-se o 

trabalho com os pais, realizando-se reuniões (que nem sempre foram sistemáticas e constantes) 

e criando-se as Associações de Pais e Funcionários. Vale ressaltar que, na maioria dos casos, 

estas associações representavam a possibilidade do poder público administrar com um cunho 

de legalidade, as "contribuições exigidas" aos pais, sendo a participação destes restrita à 

angariação de verba para suprir as ausências do poder público. 
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Apesar do incipiente investimento na qualificação dos funcionários e das exigências 

na fase de contratação, sérios problemas eram constatados: alta incidência de licença para 

tratamento de saúde, muitas vezes por desgaste da função; alto contingente de pessoal 

emocionalmente incapacitado para lidar com crianças; ausência de um número adequado de 

funcionários por criança; ausência de funcionários para prover as vagas das licenças 

maternidade e tratamento de saúde e; alta rotatividade dos estagiários que atendiam as crianças 

de 7 a 12 anos. 

Podemos afirmar que a despeito das dificuldades, iniciou-se nesta época a 

construção de um saber específico sobre a área da educação informal da criança e do 

adolescente que influiu nestas políticas. Um saber, entretanto, que não era partilhado com a 

população em geral. Esboçava-se sim, uma troca com as funcionárias e com os pais, mas a 

Prefeitura de Curitiba estava muito distante da população que era vista com receio e sem 

condições de decidir sobre as políticas da inf'ancia e adolescência na cidade. 

A participação, portanto, da população na elaboração e controle das políticas da 

área que estudamos, era, neste período, se não podemos dizer nula, pelo menos extremamente 

restrita. O poder público municipal desconsiderava os movimentos populares que procuravam 

atuar na reivindicação de melhorias para a qualidade de vida da população, utilizando-se do 

argumento da importância do saber técnico. Vale salientar que a organização das Associações 

de Moradores em Curitiba, segundo Zélia Passos, foi uma tentativa de coibir a violência 

quando do Plano de Desfavelamento: 

"Este controle era realizado com o auxílio da Polícia Militar, gerando 

muita violência ao desalojar as famílias. Uma das favelas que mais 

sofreu este tipo de violência foi a de São Carlos, no bairro do 

Pinheirinho. Tentando impedir a política exercida pelo Poder Público, 

iniciou-se a organização de Associações de Moradores mediada pelos 
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partidos de oposição" (extraído do documento da Comissão de 

Creches: 1985). 

Estas Associações passaram a ter uma atuação cada vez mais ativa, pressionando o 

poder público municipal em relação à definição da localização dos equipamentos a serem 

construídos, quanto à seleção de funcionários dos centros de atendimento infantil e quanto a 

algumas reivindicações pontuais, numa tentativa, parece-nos, em participarem, já nesta época, 

da definição e elaboração das políticas de atendimento à inf'ancia e à adolescência na cidade de 

Curitiba. 

o ano de 1983, início de nosso estudo, encontrou uma população que se 

organizava e que, conseqüentemente, reivindicava melhorias em suas condições de vida. 
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"Enquanto o Titanic ainda flutua, tentemos o impossivel para mudar o seu 
curso: afinal, quem faz a história são as pessoas, e não o contrário. Mas, 
para isso, é necessário sempre tentar o impossivel, já que o possível, de todo 
o jeito, acontecerá ". 

Betinho - Herbert de Souza 

2.2 Institucionalização das políticas de atendimento à infância e à adolescência na 

cidade de Curitiba no período de 1983 a 1996: categorização e análise dos dados 

2.2.1 Processo de Institucionalização na Esfera do Estado 

2.2.1.1 Procedimentos Institucionais 

2.2.1.1.1 Prestígio das Políticas 

a) Orçamento 

Procederemos a análise comparativa dos demonstrativos de despesa dos anos de 

1983 a 1995 (os dados do ano de 1996 ainda não haviam sido publicados quando do 

levantamento dos dados) da área da inf'ancia e adolescência, da assistência social geral e os 

gastos efetuados com a limpeza pública. Decidimos assim, em função de termos nos 

surpreendido, quando tivemos acesso aos orçamentos e aos quadros demonstrativos de 

despesa das diferentes áreas de atuação da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC, e ao 

constatarmos uma diferença significativa dos gastos com limpeza pública e aqueles efetuados 

com a área social. Gostaríamos de salientar que, pelo menos desde 1974, os serviços de 

limpeza da cidade têm sido terceirizados. Terceirização justificada, entre outras razões, pelo 

argumento de que os custos diminuiriam. 

Decidimos também, utilizar os dados da área de assistência social geral porque 

apenas em 1986, quando da criação da Secretaria do Menor, é que aparece o campo 

"Assistência ao Menor", mas ainda não abrangendo os gastos com as creches e outros 
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programas da Diretoria da Criança pertencente então à Secretaria do Desenvolvimento Social. 

Estas despesas, portanto, permaneceram indiferenciadas no campo "Assistência". Os gastos 

com a área da inf'ancia e adolescência só serão discriminados a partir de 1987. Ficamos 

impossibilitados, deste modo, de aferir um percentual dos gastos referentes aos anos 

anteriores. 

Gostaríamos de evidenciar, outrossim, que apenas a partir de 1988 é que os gastos 

com o pessoal técnico (pedagogo, assistente social, psicólogo e de coordenação) passaram a 

ser computados como sendo da área da inf'ancia e adolescência. Até então, eram incluídos nas 

despesas da área de assistência. O índice de despesas deste ano com inf'ancia e adolescência 

pode, portanto, estar comprometido. 

Outro fator que pode comprometer a análise destes dados é o fato de não nos ter 

sido possibilitado o acesso aos Demonstrativos de Despesa conforme as rubricas, isto é, como 

e em que áreas os gastos dos órgãos estudados foram alocados: construção de equipamentos, 

manutenção, pessoal e outros. A despeito de não nos ser possível tal análise, consideramos 

extremamente relevante a denúncia que nos faz Sebastiani ao examinar o Demonstrativo de 

Despesas da Secretaria da Criança do ano de 1992: 

"(. .. ) exatamente a metade dos recursos financeiros destinados para a 

SMCr foi utilizado com a rubrica Gabinete do Secretário. Trata-se, 

portanto, da utilização inadequada dos recursos destinados para as 

crianças, uma vez que não é possível conceber que seja gasta só com o 

Gabinete do Secretário, a mesma quantia de recursos que se gasta com 

toda Secretaría ( ... )" (Sebastiani, 1996: 98). 
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Há que considerarmos, pois, que nem sempre um aumento nos gastos com a área 

da inf'ancia e adolescência pode significar a destinação dos recursos à melhoria do atendimento 

das crianças e dos adolescentes. 

A fim de facilitar o entendimento dos dados, elaboramos alguns quadros que 

apresentamos a seguir: 



COMPARATIVO DOS DEMONSTRATIVOS DE "DESPESA GERAL DA PREFEITURA DE CURITmA", DE "DESPESA NA ÁREA DA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA", DE "DESPESA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL" E DE "DESPESA COM LIMPEZA 

PÚBLICA" NO PERÍODO DE 1983 A 1995. 

Ano PMC Assistência Social " % Infância e Adolescência % Limpeza Pública % 

1983 33.955.635.327,00 955.002.842,96 2,8 - - 2.035.422.693,18 6,0 
1984 190.386.393.240,00 3.702.852.829,99 1,9 - - 5.407.565.142,05 2,8 
1985 496.805.046.613,00 14.937.219.285,91 3,0 - - 18.457.976.154,57 3,7 
1986 1.315.394.539.92 41.867.094,10 3,2 - - 50.037.431,10 3,8 
1987 3.842.360.335,54 248.132.611,73 6,5 144.638.070,49 3,8 186.353.705,21 4,8 
1988 35.711. 717.953,40 2.007.557.090,06 5,6 1.649.962.032,86 4,6 1.855.568.553,71 5,2 
1989 521.331.164,17 35.562.499,49 6,8 29.431.109,53 5,6 35.103.571,72 6,7 
1990 17.924.377.471,91 1.085.276.673,67 6,1 880.794.169,04 4,9 1.021.431.106,97 5,7 
1991 105.831.822.498 52 6.485.300.579,58 6,1 4.987.809.151,15 4,7 5.518.458.172,84 5,2 
1992 1.327.190.235.298,12 81.906.454.955,62 6,2 67.544.445.104,48 5,1 79.804.638.323,40 6,0 
1993 26.892.302.086,96 1.401. 796.927,68 5,2 1.119.063.269,05 4,2 1.451.287.163,32 5,4 
1994 295.470.091,33 14.459.893,31 4,9 9.376.983,81 3,2 14.664.988,73 5,0 
1995 482.052.049,10 27.834.809,86 5,8 18.082.866,04 3,8 23.206.138,21 4,8 

(Quadro n. 04) 
"'No item Assistência Social estão computados os gastos com assistência somados aos da área da infância e adolescência, já que não pudemos discriminá-los no periodo anterior à 
1987. 



DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE A ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA E AS ÁREAS DE 
ASSISTÊNCIA E DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Ano Assistência SOcial IDfinda e AdOlescência 
1983 -3,2% -
1984 -0,9% -

1985 -0,7% -

1986 -0,6% -

1987 + 1,7% -1 % 
1-988 +0,4% -0,6% 
1989 +0,1 % -0,9% 
1990 +0,4% -0,8% 
1991 +0,9% -0,5% 
1992 +0,2% -0,9% 
1993 -0,2% -1,2% 
1994 -0,1 % -1,8% 
1995 +1% -1% 

(Quadro n. 05) 

COMPARATIVO DA TAXA DE CRESCIMENTO DAS DESPESAS, ANO A ANO, COM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E LIMPEZA PÚBLICA NO 

PERÍODO DE 1983 A 1995 

Ano Assistência Social Infância e Adolescência Limpeza Pública 

1983 - - -
1984 -0,9% - -3,2% 
1985 + 1,1 % - +0,9% 
1986 +0,2% - +0,1 % 
1987 +3,3 % - +1 % 
1988 -0,9% +0,8% +0,4% 
1989 + 1,2% + 1,0% + 1,5% 
1990 -0,7% -0,7% -1 % 
1991 = -0,2% -0,5% 
1992 +0,1 % +0,4% +0,8% 
1993 -1 % -0,9% -0,6% 
1994 -0,3% -1 % -0,4% 
1995 +0,9% +0,6% -0,2% 

Quadro n. 06) 

MÉDIA PERCENTUAL, POR GESTÃO, DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E LIMPEZA PÚBLICA EM RELAÇÃO À DESPESA 

GERAL DA PREFEITURA 

Areal Gestão 83-5 86-8 89-92 93-6 
Assistência Social 2,56% 5,1 % 6,3% 5,3% 

Infância e Adolescência - 4,2% 5,07% 3,73% 
Média das áreas acima 2,56% 4,65% 5,65% 4,5% 

Limpeza Pública 4,16% 4,6% 5,9% 5,06% 
Quadro n. 07) 



Quando comparamos os gastos da área estudada ao orçamento geral da PMC, 

verificamos que no ano de 1987 houve um aumento expressivo das despesas com a inf'ancia e a 

adolescência, como também com a área social geral. Podemos afirmar que este foi um ano 

fundamental para estas políticas e, parece-nos é a partir daí, que começaram a ganhar maior 

visibilidade aos olhos do Estado. Mas é no ano de 1989 que se atingiu o maior índice positivo 

de despesas do período estudado. Estes gastos sofreram um decréscimo gradativo durante a 

gestão 89-92, mas se mantiveram com um percentual médio positivo. Durante a gestão 93-96, 

entretanto, a área da inf'ancia e adolescência sofreu a queda de investimento financeiro mais 

significativa. E, em 1994, observamos os índices mais baixos, desde 1986, em relação às áreas 

'assistência' e 'inf'ancia e adolescência', em relação às despesas gerais da PMC. 

Interessante é salientarmos que a despeito do relatório de 94 afirmar ter havido 

uma preocupação com os investimentos para a manutenção do atendimento de creches, os 

dados demonstram o contrário e, segundo depoimento de técnico da Secretaria, os anos de 

95/96 caracterizaram-se por um deficit de mais de 50% nas despesas com estes equipamentos 

sociais: "se há anos atrás tínhamos um orçamento de 900 mil, atualmente temos de 400 mil por 

mês, mesmo com a expansão das creches ( ... ) e sem dinheiro você não mantém qualidade" 

(depoimento, 1996). 

Ao compararmos os gastos efetuados com assistência em relação à limpeza 

pública, verificamos que a partir de 1984, a diferença que até então era favorável a esta área 

decresceu significativamente em relação à área de assistência, a qual passou a diferenciar-se 

positivamente nas gestões 86-88 e 89-92 em relação às despesas efetuadas com limpeza. Na 

gestão 93-96, entretanto, os investimentos com limpeza pública voltaram a diferenciar-se 

positivamente em relação aos gastos referentes à área social. 

Em relação a área da inf'ancia e da adolescência, os gastos com limpeza sempre 

foram maiores. Ao verificarmos, entretanto, a média de gastos com assistência e com inÍancia e 

adolescência e compará-la às despesas com limpeza podemos afirmar que foi a gestão de 86-88 

a que teve uma diferença positiva em relação à de limpeza (quadro n.07). Esta gestão, ademais, 
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representou uma diferença expressivamente positiva em relação à anterior quanto aos gastos 

com assistência e mancia e adolescência. 

No cômputo geral, a gestão que mais investiu nas áreas de assistência social e 

mancia e adolescência foi a de 89-92. Mas os gastos com limpeza pública, também foram 

maiores do que nas outras gestões. 

A despeito das áreas da mancia e da adolescência e de assistência não receberem 

um investimento significativo em nenhuma destas gestões, o que mais nos chamou a atenção 

foi a descontinuidade do índice de gastos que decresceu sobremaneira nos últimos anos 

estudados. Aconteceram significativas mudanças no período por nós estudado, que deveriam 

significar um aumento nas despesas nesta área, o que não ocorreu. Durante este tempo: 

• O número de creches ampliou-se. De 38 em 1982, contamos em 1996 com 128 

(anexo n.09, ''Número de Creches Construídas Anualmente"); 

• Convênios com creches comunitárias foram estabelecidos, envolvendo gastos 

com per-capita; 

• As creches anteriormente de Vizinhança foram, em sua maioria, oficializadas 

(anexo 08), o que significou a total responsabilização da PMC quanto à sua 

manutenção; 

• O número de funcionários aumentou (quadro 0.05); 

• O número de vagas e de crianças e de adolescentes atendidos ampliou 

significativamente, principalmente após a gestão 8<'-88. 

Diversamente à área da educação formal, a qual tem um índice de investimento 

determinado por lei federal, não foi institucionalizado qualquer mecanismo que garantisse um 

mínimo de recurso fixo para a área da educação informal da criança e da adolescência, a qual 

permanece a mercê dos governantes. De acordo com os dados apresentados, podemos afirmar 
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que os gastos com esta área dependeram basicamente do interesse dos governantes de cada 

gestão e não da institucionalização de mecanismos que garantissem um percentual adequ~do 

de investimentos. 

Podemos afirmar, pois, que as despesas efetuadas com a área da educação informal 

da criança e da adolescência, ao longo das gestões estudadas, representam um baixo prestígio 

destas políticas aos olhos do poder público da cidade de Curitiba. 

b) Funcionários Programa/Total de Funcionários 

A falta de registros de dados sobre a educação informal da criança e do 

adolescente poderia denunciar o descaso do poder público de Curitiba em relação a esta área, 

mas a ausência de registros não é restrita à área que estudamos. A Secretaria de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Curitiba, responsável pelo controle de pessoal desta 

instituição, não possui qualquer registro do número de funcionários por Secretaria ou órgão, 

nem mesmo das gestões mais atuais. Os dados do número total de funcionários da Prefeitura, 

inclusive, só nos foi possível em função do trabalho isolado e interessado de um funcionário da 

Gerência de Cadastro e Suprimento de Pessoal desta Secretaria32 
. 

Salientamos que, a partir do ano de 1990, foram criados núcleos de Recursos 

Humanos nos diversos órgãos da PMC com o intuito de desconcentrar o trabalho para melhor 

gerenciá-lo. O núcleo da Secretaria da Criança, entretanto, afirma não possuir o registro de 

seus funcionários no período anterior a 1992. Os dados obtidos, portanto, ficaram restritos a 

um período extremamente limitado, o que compromete a sua an~ise. 

32 Há que agradecermos ao funcionário Nelson Roberto Rosenau que, gentilmente, colocou à nossa disposição 
seus estudos pessoais. 
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QUADRO COMPARATIVO DO N.o DE FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMASITOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS DA PMC. 

N.o DE FUNCIONÁRIOS RELAÇÃO PERCENTU-AL 
N.oTOTAL DOS PROGRAMAS DE PERCENTUAL DE AUMENTO 

ANO FUNCIONÁ- ATENDIMENTO À ENTRE N.o TOTAL E ANO A ANO DO 
RIOS DA INFÂNCIA E À RELATIVO N.oDE 

PREFEITU-RA ADOLESCÊNCIA PROGRAMAS FUNCIONÁ-
RIOS 

1983 9.680 520 5,3']0/0 -

1984 9.987 - - -
1985 10.928 - - -

1986 12.236 - - -
1987 14.529 - - -
1988 16.651 - - -
1989 17.131 - - -
1990 17.632 - - -
1991 19.2% - - -
1992 23.577 2.727 11,56% -
1993 23.946 2.766 11,55% 1,43% 
1994 25.178 2.921 11,60% 5,60% 
1995 25.221 3.150 12,48% 7,83% 

19% (jun.) 25.691 3.351 13,04% 6,38% 
(Quadro n. 08) 

Apesar de não termos acesso aos dados referentes aos anos anteriores à 1992, 

podemos afirmar que foi na gestão 86-88 que houve o maior acréscimo de funcionários na área 

da inf'ancia e adolescência. Com a construção de 57 creches, diminuindo-se as 8 implantadas na 

gestão posterior, e considerando a média de 15 funcionários por creche (baseando-nos no 

quadron.09), já que nem todas tinham a capacidade de atendimento para 120 crianças e; a 

implantação do Projeto Irmão Menor, que contava com 585 funcionários (de acordo com 

relatório da gestão), há, aproximadamente um acréscimo de 1300 funcionários. 

De acordo com os dados podemos afirmar que o número de funcionários da área 

da infância e adolescência aumentou (ver 'percentual de aumento, ano a ano, do número de 

funcionários' e o 'número de funcionários em 1983 '), e é positivamente significativa sua 

relação com o número total de funcionários da PMC (que também apresentou um alto índice 

de aumento). Não podemos afirmar, entretanto, que essa positividade reflete numa adequação 

quanto a alocação destes funcionários. Esta análise será feita no item (1.1.2) a. 

É importante salientarmos que tem havido, ao longo das gestões, uma preocupação 

com a padronização do número de funcionários em relação ao número de crianças e 
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adolescentes atendidos, o que podemos observar em quadro da Rev. Creche em Curitiba e no 

relatório de 1992. De acordo com depoimentos, este número foi padronizado desde 1986: 

Capacidade N.o Funcionários 
60 10 
120 19 
135 23 

(Quadro n.09) 
Relatório de 92: 

Berçário: 15 cças= 2 atendentes 

Maternal I: 20 cças= 2 atendentes 

Maternal 11: 25 cças = 2 atendentes 

Jardim I: 30 cças= 2 atendentes 

Jardim 11: 30 cças= 2 atendentes 

A despeito de não nos ter sido possível comparar a evolução do número de 

funcionários da área por nós estudada com outros órgãos da esfera do social, podemos 

afirmar, baseados em depoimentos que, a Secretaria da Criança é hoje, junto com a Secretaria 

da Educação e a Secretaria da Saúde um dos órgãos municipais com maior número de 

funcionários. 

Apesar das dificuldades encontradas em relação à coleta dos dados, nos é possível 

concluir que tem havido uma preocupação por parte das autoridades em ampliar o número de 

funcionários da área estudada. Em relação ao número de funcionários, portanto, as políticas da 

área da inf'ancia e da adolescência têm sido prestigiadas e mecanismos que permitissem a sua 

continuidade foram institucionalizados, o que podemos observar com a padronização do 

número de funcionários tanto nas creches, no PIA, como nos programas desenvolvidos com as 

crianças e adolescentes considerados em situação de risco. 
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c) Órgãos que Definem a Instalação dos Equipamentos 

De acordo com os dados coletados e as entrevistas, a definição quanto as 

instalações dos equipamentos sempre foi determinada em conjunto com o órgão responsável 

pelo atendimento à inf'ancia e adolescência e o Instituto de Pesquisa e Planejamento da Cidade 

de Curitiba-IPPUC. Se, até 1982, as opiniões dos representantes do IPPUC tinham maior 

relevância, em função da importância dada ao planejamento urbano da cidade, a partir de 1983, 

com a consideração das reivindicações dos movimentos populares como um dos critérios para 

instalação dos equipamentos, os profissionais da área social passaram a ter maior influência. 

Tal posição conquistada permaneceu ao longo de todas as gestões subsequentes, a despeito de 

gradativamente as solicitações populares terem tornado-se secundárias. 

Critérios a fim de nortear a expansão das creches, inclusive, foram definidos pelo 

IPPUC e a Secretaria da Criança. São eles: densidade populacional, nível de renda familiar, 

acessibilidade à creche, localização próxima a um centro de saúde e odontologia e ausência ou 

insuficiência de oferta de vagas em creches na área (Sebastiani, 1996: 109). 

Há, entretanto, conforme relato de Sebastiani (1996: 110) em relação à definição 

de construção de creches (que acreditamos possa se estender aos outros equipamentos 

sociais), uma forte influência de ordem clientelista, que muitas vezes modifica as decisões dos 

órgãos responsáveis. Segundo diversos depoimentos das últimas gestões, a despeito dos 

critérios estabelecidos, a palavra do prefeito é o fator determinante. 
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d) Espaço Físico dos Órgãos Decisórios e Condições dos Prédios Utilizados para o 

Atendimento: 

Consideramos relevante, antes de iniciarmos a análise proposta, apresentarmos as 

mudanças estruturais significativas pelas quais o atendimento à inf'ancia e à adolescência 

passou durante o período examinado. 

No final da gestão de 1983, todas as ações da área estudada eram desenvolvidas na 

menor unidade estrutural da PMC, isto é, um setor, subordinado hierarquicamente à uma 

DivisãolDiretoria/Departamento. O Setor de Atendimento Infantil, inclusive, integrava 

oficialmente a Diretoria de Promoção Social, mas funcionava na Diretoria de Desenvolvimento 

Comunitário. Com a mudança de gestão em 83, esta situação permaneceu, apesar dos 

trabalhos desenvolvidos nesta área adquirirem uma importância significativa, mas ainda 

informal. 

Em 1986, com a Reforma Administrativa, os departamentos foram transformados 

em Secretarias e a Secretaria de Desenvolvimento Social, com o desmembramento da área da 

saúde, passou a ser estruturada em três Departamentos: Habitação, Ação Comunitária e 

Atendimento à Criança e ao Adolescente. F oi criada também, a Secretaria do Menor que não 

funcionou como uma estrutura semelhante às outras, não possuía uma lotação específica de 

funcionários, isto é, os funcionários que nela trabalhavam eram cedidos por outros órgãos da 

PMC. Havia nesta ocasião, parece-nos, uma intencionalidade em separar o trabalho 

desenvolvido com a criança e o adolescente do restante da área da Assistência. 

Em 1988 o Departamento da Criança e do Adolescente passou a chamar-se 

Departamento da Criança. Apenas em 1989, entretanto, com a mudança de gestão, é que as 

ações com a inf'ancia e a adolescência foram integradas na Secretaria do Menor, que 

posteriormente mudou o nome para Secretaria da Criança. 
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Até finais do ano de 1982, o espaço fisico destinado à equipe coordenadora, 

composta de aproximadamente 10 pessoas, era de 30 m2 aproximadamente. Com a mudança 

de gestão em 83, quando o então Setor de Atendimento Infantil passou a ter a relevância (não 

formalizada) de uma Divisão, este espaço fisico foi modificado mas continuou restrito a uma 

pequena área. Importante é ressaltarmos que nesta gestão as políticas por nós estudadas se 

tomaram visíveis frente aos outros órgãos da PMC, quando junto com os diferentes 

procedimentos da área social, passaram a direcionar, baseadas em um processo participativo, 

todas as ações da PMC diretamente ligadas à melhoria da qualidade de vida da população. 

As ampliações do espaço dos órgãos decisórios mais expressivas se deram quando 

da transformação do Setor em Diretoria, no ano de 1986 e, em 1989 com a integração da 

Secretaria do Menor com esta Diretoria. 

A equipe de coordenação, planejamento e supervisão das ações da área da mancia 

e adolescência permaneceu integrada em um mesmo espaço fisico até o ano de 1995, quando 

houve a separação do Gabinete. Os chamados cargos de confiança (do Prefeito), responsáveis 

pelo processo decisório de cunho mais político foram isolados em relação ao pessoal técnico 

responsável pelo planejamento e supervisão (também responsável pela decisão, entretanto mais 

ao nível administrativo e das ações). Há que ressaltarmos que isto significou uma distância 

acentuada entre estas equipes (o prédio onde se instalou a equipe do Gabinete era em um 

bairro distante das outras instalações da Secretaria), o qual teve uma influência negativa sobre 

o trabalho desenvolvido. Apesar de em 1996 terem se estabelecido no mesmo bairro, 

conservou-se a separação de prédios. De acordo com os funcionários da Secretaria, isto 

representava muito mais uma atitude de "arrogância" e "descaso" em relação aos funcionários 

menos graduados hierarquicamente, do que um privilegiamento das políticas da área da 

mancia e adolescência. 

Quanto à análise das condições dos prédios utilizados para o desenvolvimento das 

ações da área estudada, isto é, as "creches oficiais", as "creches de vizinhança", os "Irmão 
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Menor", os ''PIA'', podemos afirmar que no decorrer das gestões estudadas houve uma 

preocupação em adequar as construções com seus objetivos de uso, sendo definido em 1985 

uma planta padrão de creche para 120 crianças que, segundo depoimentos, talvez tenha sido a 

melhor das projetadas. A partir deste ano as creches construídas obedeceram a este padrão, 

que foi reformulado na gestão 89-92 a fim de ampliar o número de berçários (passou para dois 

berçários em cada creche). Durante esta gestão houve uma preocupação com a reforma e 

ampliação dos equipamentos creche (anexo 3), refletindo no aumento de 290 vagas e com a 

construção de prédios para o desenvolvimento das atividades do PIA, que anteriormente, com 

o nome de Irmão Menor, eram executadas em prédios cedidos ou pelo poder público ou pela 

comunidade. 

A preocupação constante com a melhoria das condições de instalações fisicas das 

unidades de atendimento levou Sebastiani (1996: 75) a constatar que: 

''Todos os prédios onde funcionam as creches da rede municipal foram 

construídos especialmente para esse fim (a grande maioria), ou foram 

devidamente adaptados. Assim, pode-se dizer que a rede de creches 

apresenta as condições para que sejam construídos ambientes de 

qualidade" . 

Podemos concluir que quanto aos aspectos de ampliação dos espaços dos órgãos 

decisórios e adequação dos prédios utilizados para os equipamentos sociais, as políticas de 

atendimento à inf'ancia e à adolescência têm sido prestigiadas no decorrer das gestões 

estudadas. 
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e) Existência de Programas em Outros Órgãos 

Na gestão do periodo 83-85 não constatamos qualquer programa ou projeto em 

outros órgãos da PMC, as ações da Prefeitura na área estudada ainda eram incipientes. 

Em 1986, na gestão seguinte, com a criação da Secretaria do Menor, o trabalho 

foi dividido em duas estruturas diferentes, que, de início, pouco relacionavam-se. A maioria 

das execuções continuaram sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento 

Socia1/Diretoria da Criança. Observamos que houve uma procura gradativa em retirar desta 

Diretoria, a responsabilidade do trabalho com as crianças acima de 7 anos e com os 

adolescentes. Esta faixa etária, a partir de 1987, ficou sob a orientação ou da Secretaria do 

Menor, quando a atuação era em relação aos meninos de rua, ou da Secretaria da Educação, 

que coordenou o Projeto Irmão Menor (a ser explicado posteriormente, quando abordarmos 

os tipos de programas). Segundo depoimentos, a Secretaria da Educação assumiu este projeto 

por determinação do órgão federal que o subsidiou. 

Como salientamos anteriormente, havia um interesse na gestão 86-88 em organizar 

o trabalho com a infãncia e a adolescência em uma estrutura diferenciada da Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Não entendemos, entretanto, porque tal não aconteceu, já que foi 

criada a Secretaria do Menor. 

Fica-nos, no entanto, mais dificil o entendimento da criação, em 1990, de um 

programa denominado PIA Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente, quando já existia uma 

estrutura organizada e atuante para o desenvolvimento de ações específicas de educação 

informal da criança e do adolescente na cidade de Curitiba - a Secretaria da Criança. Nossa 

incompreensão deve-se, principalmente, porque este programa foi criado tendo como alegação 

a necessidade de se desenvolver um processo de educação ambiental com os jovens moradores 

da cidade de Curitiba. Entretanto, foi ele restrito às regiões mais carentes da cidade e, segundo 

depoimentos de seus executores, "( ... ) começou a funcionar com o objetivo de iniciar a 
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educação ambiental e tirar a criança da rua, ocupar o tempo e dar alimentação ( ... ) no início 

era tirar da rua, ele é decorrente da compra do lixo, nesse lixo tinha muita criança na rua". É 

importante ressaltarmos que, desde o início não havia uma definíção precisa em relação à faixa 

etária de atendimento. Mesmo procurando restringir à faixa de 4 a 12 anos, chegaram a 

atender crianças de até dois anos. Os responsáveis por este programa dizem que nunca 

negaram o atendimento a qualquer criança que os procurassem. Vale salientar que seus 

funcionários são, na maioria, considerados voluntários, sem qualquer registro em carteira e 

recebendo um salário por meio de uma instituição filantrópica, o que gera sérios problemas de 

ordem trabalhista. Os guardiões (vigias noturnos), inclusive, geralmente são pessoas idosas 

que, em troca de cuidarem dos equipamentos no período noturno, recebem uma cesta básica. 

Dos 34 PIA Ambiental existentes, 18 foram construídos para este fim e o restante 

utiliza-se de sedes de Associações de Moradores. Como estas sedes servem para reuníões, 

velórios e outras atividades das Associações, nem sempre há condições de se desenvolver as 

atividades com as crianças. 

Segundo técnícos da Secretaria da Criança, o PIA Ambiental atende um grande 

número de crianças da faixa etária de 4 a 6 anos, que só estão neste programa, por falta de 

vagas nas creches. De acordo com estes mesmos técnícos, o PIA da Secretaria da Criança 

possui vagas ociosas em função da existência destes e de outros programas que dividem a 

"população alvo". O PIA Ambiental, entretanto, não tem vaga ociosa, seu percentual de 

freqüência é de 70% em média. Suas atividades são direcionadas à educação ambiental o que, 

parece-nos, é um atrativo à permanência das crianças e adolescentes. São atividades de 

jardinagem e horta caseira, fitoterapia (junto com a Secretaria Munícipal da Saúde), 

minhocário, hidrocultura, Ikebana, artesanato (também com o fim de gerar renda, inclui: 

máscaras de animais em extinção, cestaria de revistas, trabalhos com lã de carneiro dos 

parques e reciclagem de papel), fábrica de brinquedos (sucata) e teatrínho de bonecos. Há uma 
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preocupação de que todas as atividades sejam compartilhadas com as crianças e os 

adolescentes. 

De acordo com os responsáveis pelo PIA Ambiental, há uma lista de 

aproximadamente 50 pedidos de Associações de Moradores para instalarem o projeto em suas 

comunidades. 

Podemos afirmar que este projeto foi desenvolvido pela Secretaria do Meio 

Ambiente com a finalidade inicial de se prestigiar esta área de atuação da Prefeitura da cidade 

de Curitiba, à qual se pretendia o título de Capital Ecológica. Houve um acentuado processo 

de divulgação deste projeto, relacionando-o à preocupação ecológica do então Prefeito (gestão 

89-92). 

que: 

A despeito de considerarmos, sua proposta pedagógica interessante e importante já 

• dá uma direção e um sentido mais amplo ao processo educativo; 

• é um projeto muito próximo da população respondendo prontamente muitos de 

seus anseios; 

• há uma participação ativa de grande parte dos seus funcionários; 

• há boa aceitação por parte das crianças e 

• existe uma forte integração à comunidade a qual pertence. 

Parece-nos que o PIA Ambiental tomou-se, por parte do poder público municipal, 

uma "maneira barata" de atender um grande número de crianças e de explorar a boa vontade 

de seus funcionários, representando assim, um expressivo retrocesso na área da educação 

informal da criança e do adolescente no que tange a sua qualificação como uma política social. 

A existência de programas em outros órgãos, mas principalmente a utilização que 

foi feita pelas gestões dos períodos de 89-92 e de 93-96, do programa PIA Ambiental, 

representam, para nós, um descaso em relação às políticas da área da educação informal da 
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criança e do adolescente, ao considerarem que estas políticas podem responder muito mais aos 

interesses políticos dos governantes do que às necessidades da população e a uma proposta de 

construção da cidadania. 

Ao analisarmos os dados selecionados, podemos concluir que as políticas da área 

da educação informal da criança e do adolescente alcançaram um baixo grau de prestígio ao 

longo das gestões estudadas. A despeito destas políticas terem sido relativamente privilegiadas 

em relação aos fatores - número de funcionários e espaço físico dos órgãos decisórios e dos 

equipamentos sociais -, os fatores - orçamento, existência de programas em outros órgãos e 

órgãos que definem a instalação dos equipamentos, contribuíram negativamente para o seu 

prestígio, pois: a participação na definição da instalação dos equipamentos foi comprometida 

por influência de caráter clientelista; o percentual financeiro destinado à área estudada foi 

irrelevante e descontínuo e, a existência de programas em outros órgãos demonstrou o uso 

destas políticas como resposta aos interesses dos governantes. 

2.2.1.1.2 QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

a) N.o de funcionários! Efetivo da Prefeitura 

Quando analisamos esta relação a fim de verificarmos o grau de prestígio das 

políticas da educação informal da criança e do adolescente, constatamos que o número de 

funcionários desta área aumentou ao longo das gestões estudadas. Houve, também, a 

preocupação em compatibilizar as exigências das diferentes faixas etárias atendidas e tipos de 

programas com o número de funcionários, procurando-se criar uma padronização quanto ao 

número de funcionários em relação ao número de crianças atendidas. 
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A despeito destes dados favoráveis, de acordo com os depoimentos dos técnicos 

da Secretaria, o número de funcionários nunca correspondeu às necessidades dos diferentes 

programas. Há um deficit constante e uma alocação inadequada de funcionários - determinadas 

creches possuem um número maior do que a proporcionalidade ao número de crianças 

determina e outras têm carência de funcionários. Na gestão 1993-96, a falta maior foi sentida 

quanto ao número de técnicos (pedagogos, psicólogos e assistentes sociais) responsáveis pela 

supervisão dos programas: 

"( ... ) atualmente em função da diminuição dos técnicos, o trabalho está 

dividido em um número de núcleos para cada técnico. Atualmente, 

contam em área 5 creches para cada técnico. Já chegamos a ter um 

técnico para cada três. Nas creches comunitárias (na área tem um 

técnico só para isso) varia entre 7/13 creches para cada um. A creche 

comunitária sempre foi tratada muito diferenciada das oficiais" 

(depoimento, 1996). 

E, segundo o depoimento da responsável pelo Programa PIA, os diretores das 

unidades, cujo critério de seleção era possuir curso superior de Serviço Social, estão sendo 

substituídos por pessoal de nível básico ou médio a fim de que aqueles com formação 

universitária sejam cedidos aos serviços de supervisão. 

A preocupação quanto a adequação à necessidade de atendimento, fator 

determinante para o alcance de um serviço de qualidade, portanto, nunca representou, na 

prática, uma realidade. Os depoimentos dos funcionários das diferentes gestões são unânimes 

quanto a não correspondência entre o número de funcionários e as necessidades dos diferentes 

programas. Há, como dissemos anteriormente, um deficit constante e uma alocação 

inadequada destes funcionários. Não existiu, ademais, em qualquer gestão, um mecanismo que 
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apropriada e prontamente, desse conta de prover as substituições necessárias às licenças para 

tratamento de saúde, maternidade, licenças prêmio e demissões. Os diferentes programas 

sempre sofreram estas ausências, tendo seus responsáveis que resolvê-las utilizando-se de 

artificios, como a diminuição dos horários de almoço dos funcionários, o que comprometia 

sobremaneira a qualidade do atendimento. 

O número de funcionários da área da inf'ancia e adolescência, portanto, sempre foi 

um fator negativo para defini-la como um serviço de qualidade. 

b) Rotatividade dos funcionários/motivos 

Apesar da ausência de registros destes dados, os depoimentos dos entrevistados 

das diferentes gestões convergiram para os mesmos fatores o que pode nos levar a acreditar na 

sua importância para o afastamento dos funcionários. São eles: doenças psiquiátricas, descritas 

como "estar sofrendo dos nervos", e licenças maternidade. É interessante, entretanto, nos 

referinnos e analisarmos o quadro elaborado pela Secretaria da Criança em 1996, onde é 

levantado o tempo de serviço das atendentes infantis em creche, porque assim poderemos 

constatar em que nivel tem se dado a rotatividade desta categoria profissional, imprescindível 

para o alcance de um trabalho de qualidade no Programa Creche. Não podemos generalizar o 

resultado deste quadro a todas as categorias profissionais existentes na Secretaria da 

Criança33
, mas podemos inferir, após as entrevistas, que as outra categorias com as mesmas 

características, isto é, que lidam diretamente com as crianças e adolescentes, que recebem 

salários semelhantes e são de nível médio ou básico, também respondem às dificuldades e 

limitações do serviço, demitindo-se. 

33 No início do trabalho das creches havia um índice considerável de demissões das diretoras de creche, o que 
pressionou o poder público a, em 1985, por meio do decreto n.o 214 de 04/07, determinar o pagamento de uma 
função gratificada (um valor em dinheiro por executar uma função de chefia) a esta categoria profissional. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO TEMPO DE SERVIÇO DAS ATENDENTES INFANTIS 
DAS CRECHES OFICIAIS DA PMC. 

N.Ode Tempo de trabalho 
Núcleo N.ode Atendentes 

Regional Creches Infantis até 2 anos 2 a 5 anos 5 a 10 10 a 15 acima de 
anos anos 15 anos 

Matriz 03 45 13 45 13 02 02 
Boqueirão 18 206 57 206 68 19 15 

Cajuru 14 137 43 137 32 07 07 
Boa Vista 16 192 57 192 48 18 -

Campo Comprido 17 198 75 198 51 13 02 
Pinheirinho 27 348 112 348 101 22 08 

Portão 28 282 95 282 84 13 07 
Total 123 1.408 452 1.408 397 94 41 

Percentual - - 32% 30% 28% 7% 3% 
(Secretaria da Cnança-1996, quadro antenor às últtmas 5 Implantações de creches) (Quadro n. 10) 

De acordo com os dados referentes à data de construção das creches (anexos 1 e 9) e com os 
dados do quadro 10 constatamos que: 

• a maior concentração de creches construídas (65) deu-se no período de 86 a 

91 (anexo 9) e há somente 28% de funcionários com 5 a 10 anos de tempo 

de trabalho; 

• 62% dos funcionários têm de 2 a 5 anos de serviço em creche, sendo que 

apenas 11,7% das creches foram instaladas neste período e 

• podemos supor que o maior número de aposentadorias seria das funcionárias 

das primeiras creches, isto é, de 19 anos atrás, onde se concentram apenas 

3% dos funcionários. 

Podemos afirmar, portanto, que há um processo de desligamento contínuo das 

atendentes de creche, isto é, o índice de rotatividade desta categoria profissional é 

extremamente alto. Segundo os depoimentos, esta rotatividade sempre aconteceu em razão do 

baixo salário associado ao desgaste deste tipo de profissão. Consideramos que a ausência de 
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possibilidade de ascensão funcional desta categoria, como de outras na PMC, também colabora 

para o descontentamento dos funcionários e sua conseqüente demissão. 

Esta alta rotatividade ligada ao alto índice de afastamento por doenças 

ocupacionais sempre foi um sério problema para os órgãos responsáveis pela educação 

informal da criança e do adolescente que têm dificuldades em repor estes funcionários. Esta 

situação toma-se um "círculo vicioso": os funcionários demitem-se ou ficam doentes em razão 

do desgaste, não são prontamente substituídos; os funcionários que permanecem são, 

conseqüentemente, sobrecarregados e adoecem. 

A situação apresentada dificulta, provavelmente impeça, um trabalho de qualidade 

nas creches e nas outras atividades assemelhadas. A despeito de haver uma preocupação com a 

qualificação dos funcionários (dado que não levantamos, mas que tivemos acesso pelos 

depoimentos e documentos pesquisados), este investimento provavelmente tem pouco retomo, 

pois quando os funcionários encontram-se mais qualificados, não permanecem nos quadros da 

Secretaria da Criança. 

A área que atende as crianças e adolescentes considerados em situação de risco 

(meninos de rua, usuários de droga e outros), resolveu este problema pagando um percentual a 

mais do que o salário, para os 'educadores sociais' que aí trabalham. Após esta conquista, 

diminuiu sobremaneira as demissões e, funcionários que haviam solicitado anteriormente sua 

transferência para outro tipo de serviço, voltaram a este trabalho. 

Conhecer também as atividades que irão executar quando da época da aprovação 

em concurso é importante, mas não determinante para a permanência dos funcionários. 

Associar bons salários, informação adequada e suficiente quando do ingresso do funcionário, 

possibilidade de ascensão profissional e um programa de qualificação contínua é determinante 

para a permanência dos funcionários na área da educação informal da infiincia e da 

adolescência e, conseqüentemente para a qualidade das ações desenvolvidas. 
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c) Critérios de Seleção de Funcionários 

Até 1985 a seleção era feita por uma equipe multidisciplinar na sede (local de 

permanência da equipe de coordenação), nos mesmos moldes que a gestão anterior, com 

exceção do uso dos testes psicológicos. Era observado nos candidatos a criatividade na 

execução das atividades, o nível das respostas, o que passavam de equilíbrio e de atenção à 

criança e o grau e tipo de afetividade das pessoas (agressividade, ansiedade entre outros). Os 

técnicos na época responsáveis pelo processo seletivo, concordam que havia um alto grau de 

subjetividade, que procuravam diminuir tomando as decisões em grupo. 

Começaram a exigir nesta época, para as babás, a formação de 13 a 43 série e, para 

as administradoras, o 2° grau completo e prova de conhecimento básico. 

Em 85 foi instituído o concurso público e os critérios passaram a ser baseados 

principalmente no conhecimento formal, isto é, no nível de instrução. 

A despeito do concurso público universalizar o acesso dos interessados, não 

acreditamos que esta forma seletiva determinou uma melhoria na qualidade dos resultados dos 

processos de escolha dos servidores. O depoimento de técnico da Secretaria corrobora nossa 

afirmação: 

"( ... ) o concurso público não favoreceu a melhoria da qualidade do 

atendimento, porque com a entrevista e a dinâmica já se conhecia bem 

este funcionário. E as pessoas eram avaliadas pela disponibilidade 

afetiva em trabalhar com criança. Naquela época ela vinha com a 

noção do que tinha que fazer na sala. Tem que melhorar o nível de 

escolaridade, mas tem que ter outros critérios para levantar o nível de 

afetividade das pessoas. Só adianta o nível de escolaridade para ela 
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entender o planejamento, mas na questão da afetividade, isso não é 

medido pelo nível de escolaridade" (depoimento, 1996). 

Há que ressaltarmos que em 83, no início daquela gestão, os atendentes de Creches 

de Vizinhança foram contratadas por uma Fundação ligada ao poder público municipal, o qual 

passou a ter maior ingerência sobre os critérios de seleção destes funcionários. A 

responsabilização contratual da Prefeitura em relação aos funcionários destas creches, 

significou uma considerável melhoria no nível profissional destes servidores, diminuindo a 

rotatividade e a interferência dos diretores das Associações de Moradores que se 

consideravam, muitas vezes, os proprietários dos cargos existentes (administrador, servente, 

babá, vigia e auxiliar de serviços gerais). Estes funcionários, ademais, começaram a participar 

dos mesmos cursos de capacitação profissional, destinados anteriormente apenas aos de 

Creche Oficial. 

As determinações quanto às condições de escolaridade não foram modificadas na 

gestão 86-88 e não conseguiram desenvolver nenhum mecanismo que conciliasse, no concurso 

público, critérios de grau de instrução com exigências psicológicas (afetividade, agressividade, 

flexibilidade) e de formação pessoal (disponibilidade para o trabalho com criança e com 

adolescente entre outros). A despeito da existência de um período probatório (determinação 

estatutária), onde se avalia a adaptação do funcionário ao cargo, este espaço de tempo nunca 

teve um acompanhamento sistemático adequado, não significando, portanto, uma possibilidade 

de ajustes tanto por parte da instituição como por parte do funcionário. 

Foi relevante neste período, no entanto, a equiparação salarial dos funcionários 

das Creches de VIZinhança com as de Creche Oficial. Quanto ao Projeto Irmão Menor, não 

conseguimos constatar a existência de nenhum processo seletivo sistematizado. 

Tanto a gestão 89-92 como a seguinte, permaneceram com os mesmos critérios e 

as mesmas dificuldades que a anterior (86-88). Em estudo feito por Sebastiani (1996) sobre as 
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ações nas creches de Curitiba no ano de 1992, um dos pontos que esta pedagoga realça como 

de maior importância para o alcance da qualidade é a qualificação do pessoal. Segundo ela, 

"( ... ) a formação do pessoal de creche é extremamente precária e não 

responde às exigências das "Normas para a Educação Infantil no 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná", que exige que as instituições 

de atendimento tenham 2/3 do corpo docente constituído de 

professores habilitados e que o Diretor de creche seja licenciado em 

curso de Pedagogia ou professor com especialização em Educação 

Pré-escolar e/ou Estudos Adicionais" (Sebastiani, 1996: 135). 

Não podemos concordar integralmente com tal afirmação. Consideramos 

interessante que estudos mais aprofundados sobre esta questão sejam feitos. Para técnico que 

trabalha no PIA, inclusive, o ideal seria a existência de arte-educadores em todas as unidades 

deste projeto, pois têm sérios problemas com a qualificação do pessoal e acredita ela que esta 

categoria profissional seria a mais adequada. Há uma heterogeneidade de formação 

profissional, 

"(. .. ) desde auxiliar de serviços gerais ( ... ) até cozinheiras, babás, 

atendentes de creche, até pessoas que estão fazendo magistério, 

fazendo faculdade. Então é uma classe bem heterogênea. Mas a 

maioria tem um problema sério a nível de qualificação profissional. 

Isso não quer dizer que sejam pessoas descomprometidas. Pelo 

contrário, eles até fazem muito mais do que a própria capacidade a 

nível de formação. Mas fica aquela lacuna, eles estão trabalhando 

diretamente com as crianças e têm que ter o mínimo de formação para 
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ensinar alguma coisa com um mínimo de qualidade. É o que eles 

próprios questionam muito. O nome da função era auxiliar de 

educação e quando eles fizeram concurso eles nem sabiam o que era 

essa função ( ... ) Por isso que eu acho que um pedagogo na direção 

poderia dar um respaldo maior até a nível de planejamento. A gente 

parte com eles a nível do zero, a nível de planejamento, a nível de 

postura do educador, do papel do educador, a questão da disciplina 

( ... )" (depoimento, 1996) 

Quando falamos sobre o atendimento a crianças e adolescentes considerados em 

situação de risco, a realidade é um pouco diferenciada. Os critérios de seleção do educador 

social são semelhantes aos das outras áreas, como também o conteúdo das provas - questões 

práticas, conhecimentos básicos e questões do Estatuto -. O que se observa, entretanto, é que, 

apesar da exigência para o cargo ser a de possuir o 2° grau completo, a maioria cursou o 3° 

grau ou está cursando e, "são pessoas comprometidas com a questão da criança e do 

adolescente" (depoimento). A coordenadora deste trabalho alega que não têm grandes 

dificuldades com o pessoal, "é um profissional que tem uma formação básica razoável". Os 

obstáculos, no entanto, situam-se na existência limitada "(. .. ) de pessoas com disponibilidade e 

experiência na área de crianças em situação de risco ( ... ) A gente percebe que do ponto de 

vista do quadro técnico, menos com o educador e mais com o técníco, uma resistência muito 

grande a trabalhar nessa área". 

As Creches Comunitárias procuram obedecer os mesmos critérios que os das 

Creches Oficiais, mas é um processo seletivo sem a instituição do concurso. Assemelha-se, 

portanto, ao período anterior à 1985. 

Podemos concluir que os critérios de seleção dos funcionários da área da inf'ancia e 

adolescência, principalmente os de creche e do PIA são inadequados, basicamente por não 
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haver uma especificação e clareza quanto ao perfil necessário aos trabalhadores desta área, o 

que compromete sobremaneira a qualidade dos serviços prestados. 

A análise dos três fatores - número de funcionários/efetivo da Prefeitura, 

rotatividade dos funcionários e critérios de seleção dos funcionários -, demonstra que os 

serviços prestados pela Prefeitura de Curitiba na área da educação informal da criança e do 

adolescente, tem se caracterizado por um baixo índice do componente qualidade, já que: o 

número de funcionários é inadequado às necessidades dos diferentes programas e projetos; é 

alto o índice de rotatividade dos funcionários, principalmente os de níveis médio e básico e; os 

critérios de seleção são inadequados. 

d) Rotatividade das crianças 

Gostaríamos de salientar que não nos foi possível analisar o índice de rotatividade 

das crianças por não haver registros destes dados como também é pouco significativo o 

conhecimento dos entrevistados em relação a este aspecto. 

2.2.1.1.3 INTEGRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS 

a) Existência de Programas em Outros Órgãos 

Podemos afirmar que a existência de programas em outros órgãos representou uma 

integração com outros serviços apenas na gestão 86-88, com o Projeto Irmão Menor, que 

pressupunha a existência de três vértices: atividades esportivas, alimentação e 

profissionalização. Este programa ficou sob a coordenação da Secretaria da Educação que 

desenvolvia as atividades esportivas; sendo a Secretaria do Abastecimento, responsável pela 

alimentação e a Secretaria de Desenolvimento Social, pela profissionalização e pela cessão de 
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técnicos (pedagogos, psicólogos e assistentes sociais) para atuarem no projeto. Segundo 

depoimentos, apesar de algumas resistências, o projeto funcionou integrado e adequadamente 

até a sua interrupção no final de 1988, com a mudança de gestão. 

Os outros programas que constatamos existir em órgãos diferentes do responsável 

oficial pela execução da política estudada por nós, como vimos anteriormente, representaram 

ações paralelas, sem qualquer integração com uma política de ação global da área da educação 

informal da criança e do adolescente. 

b) Relação com Outros Órgãos: cultura, educação, meio-ambiente, saúde, 

administrativo, financeiro e de justiça etc. 

Em 1983, o Departamento de Desenvolvimento Social regionalizou 

integradamente sua atuação e a área da educação informal passou a relacionar-se intensamente 

com outra importante área que integrava este Departamento, a Saúde. As ações da Prefeitura 

passaram a ser norteadas por um projeto geral e abrangente, onde as regionais serviam como o 

principal espaço para a definição integrada dos diferentes órgãos da Prefeitura quanto às 

prioridades de atendimento às reivindicações populares. 

Constituiu-se uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, 

pedagogo, enfermeira, psicólogo e estagiário de odontologia (em algumas regionais havia 

sociólogos e profissionais de outras categorias), que deveriam não só atuar nas unidades de 

atendimento às crianças e adolescentes, como também levantar as necessidades da área de 

abrangência das regionais a fim de priorizá-las, procurando tentar buscar formas de solução. A 

população das creches (crianças e funcionários), dos postos de saúde (os usuários e 

funcionários), das Associações de Moradores (diretoria em geral) já constituídas, das escolas e 

de outros equipamentos sociais comunitários ou de outras esferas públicas, passaram a contar 

com a atuação desta equipe que tinha como atribuição principal integrar todas estas ações e 
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orientar a organização da população. Foi um período caracterizado pela preocupação com a 

integração. Segundo depoimentos de funcionários que viveram outras fases na PMC, esta foi 

"A melhor fase do trabalho (. .. ) onde se compunha uma equipe 

multidisciplinar que trabalhava de forma integrada: o enfermeiro ia uma 

vez por semana à creche. Os cursos dados envolviam todos os 

enfoques (médico, social, psicológico, pedagógico). Foi uma fase que 

tinha estagiários de várias áreas dentro das creches ( ... ) Na creche ( ... ) 

faziam reuniões com os pais nos domingos, faziam almoço e 

continuavam a reunião" (depoimento, 1996). 

"A partir de 1983 começa a haver uma integração maior com os Postos 

de Saúde e de Odontologia, com o Programa Flúor onde vai uma 

estagiária de odontologia nas creches ( ... ) tratamento de piolho ( ... ) 

começam as palestras com os pais. Havia um comprometimento entre a 

Saúde e as creches. A nível interno havia uma integração boa entre as 

duas Diretorias. Foi o período de maior integração interna. Em relação 

à Educação tinha problemas históricos anteriores. Mas começou a 

haver uma integração maior entre o Departamento de Educação e o 

Departamento de Desenvolvimento Social. Em relação às escolas, era 

uma relação positiva pontual ( ... ) Não tínhamos relação com o 

Departamento de Material e era razoável a relação com o 

Departamento de Administração de Pessoal na questão de seleção de 

pessoal, nas substituições, demissões e contratações" (depoimento, 

1996). 
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Com a reforma administrativa levada a efeito no ano de 1986, constituíram-se as 

Administrações Regionais, coordenadas por pessoal do então partido político dominante, as 

quais tinham como principal atribuição representar o Prefeito junto à população, isto é, 

propôs-se na gestão 86-88, a descentralização do processo decisório. Todos os órgãos da 

PMC passaram a estar ligados a estas administrações em suas ações junto à população. A 

Secretaria de Desenvolvimento Social teve algumas dificuldades em adaptar-se a esta nova 

instância de poder, já que as decisões passaram a ser filtradas por este órgão decisório. 

O desmembramento das ações de saúde, que aconteceram nesta gestão com a 

formação de uma Secretaria específica, desintegraram o trabalho em área, isto é, ao nível das 

regionais. 

A despeito do Programa Irmão Menor ter significado uma maior integração entre 

diferentes órgãos da PMC, representou também o deslocamento de vários servidores para este 

programa, diminuindo, conseqüentemente o número de profissionais responsáveis pela 

supervisão e qualificação dos funcionários de creche. O mecanismo que a Diretoria da Criança 

encontrou para resolver a ausência destes profissionais foi a de pôr termo às equipes 

multidisciplinares, determinando para cada número de creches, um profissional, que poderia 

ser ou assistente social, ou psicólogo, ou pedagogo. 

Podemos afirmar que nesta gestão, apesar de haver uma diretriz de governo clara e 

da Secretaria de Desenvolvimento SociallDiretoria da Criança, procurar "ir de encontro ao 

Objetivo Geral do Programa de Governo da PMC" (re1.86), o processo integrativo instalado 

anteriormente sofreu prejuízos, tanto ao nível interno da Secretaria como ao nível de áreas 

fundamentais como a da saúde. 

Em relação aos órgãos de Justiça, a maior integração se deu com os representantes 

da esfera estadual e federal, quando da elaboração do Estatuto em 86/87. 

Segundo os depoimentos e documentos analisados, a desintegração maior 

c~meçou a acontecer na gestão 89-92, por ausência de um plano de governo claro. A então 
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criada Secretaria do Menor não tinha diretrizes evidentes e tentou resolver esta ausência 

elaborando, junto com o IPPUC, em maio de 1989, "o Plano Preliminar de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente Carentes de ° a 18 anos, ( ... ) que ( .. ) propunha ( ... ) o 

desenvolvimento de um trabalho integrado com as Secretarias Municipais da Saúde e da 

Educação" (Sebastiani, 1996: 47). Esta tentativa, como apontou Sebastiani, ficou apenas na 

intenção. 

Esta desintegração não aconteceu apenas na relação entre os diversos órgãos da 

PMC. Podemos afirmar que, em 1990, a integração entre os diversos setores da própria 

Secretaria da Criança era mínima. Um Departamento desconhecia o que acontecia no outro, 

''Trabalhavam de uma forma bem setorizada, desconheciam o que 

estava acontecendo nas creches. Inclusive cursos promovidos pelo 

DAI só tomavam conhecimento após o término. Não discutiam a 

questão das crianças que saíam das creches e iam para o PIA. Até hoje 

é assim. Cresceu sem que se criassem instrumentos institucionais para 

facilitar esta integração" (depoimento, 1996). 

Houve uma aproximação com a Secretaria Municipal da Educação, a partir 

de 1991, que definiu, após negociações com a Secretaria da Criança, a prioridade de vagas nas 

escolas municipais, para as crianças provenientes das creches. Esta conquista estendeu-se, em 

1995, às crianças das Creches Comunitárias e ampliou-se o acesso às escolas do governo 

estadual. 

Constatamos que a integração da Secretaria com outros órgãos externos à 

estrutura da PMC era maior do que ao nível interno. Nos programas desenvolvidos com as 

crianças consideradas em situação de risco, entretanto, quando de sua implantação, houve o 
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apoio tanto das Secretarias Municipais da Educação e da Saúde como do Juizado de Menores, 

da Delegacia de Menores e da Polícia Militar. 

Quanto às Creches Comunitárias, em 1991, a Secretaria Municipal da Criança 

reunida com a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal da Educação, a LBA, o 

Projeto Araucária (ligado à Universidade Federal do Paraná) e a Pastoral da Criança formaram 

um "Grupo de Trabalho denominado Rede Local. Desse encontro resultou o encaminhamento 

de uma proposta para a elaboração de normas para a implantação e funcionamento de creches 

comunitárias, que foi legalizado em 1992, servindo então como regulamento nessa área" 

(Sebastiani, 1996: 94). 

Não obstante os relatórios da gestão 93-96 mostrarem que entre as atribuições da 

Secretaria estaria a de integração com outros órgãos da PMC, percebemos que nem ao nível 

interno tal determinação foi alcançada. Nas entrevistas, percebemos que não havia uma 

fundamentação teórica que fosse compartilhada entre os diversos setores da Secretaria, e nem 

uma unidade filosófica. Nos relatórios constatamos a existência de atividades estanques sem 

ligação com outras ações desenvolvidas. Esta separação denuncia-se principalmente no 

trabalho com as Creches Comunitárias onde 

"A equipe técnica é diferente das creches oficiais, conta com apenas 

cinco componentes (multidisciplinar) para atuar diretamente na 

assessoria pedagógica junto aos núcleos regionais ( ... ) A partir do ano 

passado as ações desta gerência eram desligadas do restante do 

Departamento. Hoje, apesar da aproximação, o supervisor de creches 

oficiais não atende as creches comunitárias" (depoimento, 1996). 

Para alguns profissionais da Secretaria, o distanciamento entre os órgãos da PMC 

é tão grande que acabam sentindo-se abandonados, como é o caso em relação a área da saúde: 
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"( ... ) a saúde nos abandonou ( ... ) a partir de 92 havia uma visita às 

creches, havia programas preventivos. Tem creches que nem posto de 

saúde têm perto. O exame admissional pode ser feito por qualquer 

médico ( ... ) mas os médicos nunca dão inapto. Atualmente tem casos 

sérios de crianças com má-formação genética, cérebro aberto, que 

passaram pelo exame admissional ( ... )" (depoimento, 1996). 

Em relação a outras Secretarias, a relação da Secretaria da Criança foi, na gestão 

92-96, pontual ou específica a algumas experiências nascentes. 

Quanto à Secretaria da Educação, apesar de algumas conquistas, permaneceu uma 

relação histórica de competição e de dificuldades de integração, o que constatamos no PIA, 

quando 

"( ... ) tem muitos casos em que o PIA está competindo com a escola 

(. .. ) não a nível da sede (. .. ) até foi feito contato entre as duas 

Secretarias pedindo uma integração maior ( ... ) a gente percebe muito 

caso em que a Educação não percebe o que é o PIA, qual o objetivo, o 

que ele pode auxiliar ( ... ) a criança começou a ir mal na escola e o 

professor, sei lá quem da escola, aconselhou aos pais a tirar do PIA 

porque lá ele só ficava brincando e o comportamento dele tinha 

piorado ( ... ) " (depoimento, 1996). 

A Gerência de Programas de Atendimento às Crianças e Adolescentes em Situação 

de Risco, desenvolveu, a partir de 1995, em parceria com a polícia Militar do estado, o projeto 

Formando Cidadão. Este projeto levou uma compreensão de menos violência em relação à 
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inf'ancia e à adolescência, principalmente as de rua, para dentro dos quartéis. Houve, também, 

um trabalho com a Guarda Municipal, responsável pela segurança dos próprios do município, a 

fim de preparar seu contingente para o atendimento dos meninos e meninas moradores das 

Repúblicas ou participantes dos programas de outros programas desta gerência. 

Com a Fundação de Assistência Social-F AS, responsável pelo "Centro de 

Triagem" da cidade, a Secretaria da Criança atendia em um espaço próprio, crianças cujas 

mães participavam das atividades oferecidas pelo Centro. Houve também neste local, um 

programa destinado a recolher as crianças e os adultos de rua. Esta Fundação atendeu, da 

mesma forma, as crianças chamadas ''trabalhadoras'', como os engraxates e catadores de papel 

que ficavam pelo centro da cidade e que lá procuravam atendimento médico ou qualquer 

orientação. Existia, inclusive, uma sala de aulas nas dependências deste Centro, onde 

desenvolviam uma espécie de "educação alternativa". 

Podemos inferir que, a despeito de algumas tentativas de integração dos órgãos 

responsáveis pela educação informal da criança e do adolescente ao longo das gestões 

estudadas, foi no período 83-85 que o trabalho da inf'ancia e adolescência esteve mais 

integrado com o restante da PMC e inserido em uma proposta maior de governo. As outras 

gestões não conseguiram dar continuidade a este processo integrativo e, com a ampliação do 

trabalho, a partir de 1989, agravou-se esta situação pois, mecanismos institucionais que 

dessem conta desta questão não foram criados. 

Concluímos, portanto, que a integração com outros serviços tanto no que concerne 

à existência de programas em outros órgãos como a relação com os outros órgãos da PMC, 

colaborou negativamente para um processo de institucionalização mais democrático das 

políticas da educação informal da criança e do adolescente ao nível do munícípio de Curitiba. 

Afirmamos, pois, que as políticas da área da educação informal da inf'ancia e da 

adolescência na cidade de Curitiba, no período de 1983 a 1996, foram institucionalizadas ao 

nível do Estado, mediante um grau de prestígio sem significância relevante, caracterizando-se 
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por um baixo índice do componente qualidade e de forma desintegrada em relação a uma 

proposta de governo mais geral. 



2.2.1.2 Direitos Instituídos ao Nível do Estado 

2.2.1.2.1 Operacionalização no plano legal 

a) Influência e Participação na Criação de Instituições Públicas Estatais e/ou Não

Estatais 

Os diferentes organismos que têm representado a educação informal da criança e 

do adolescente na estrutura organizacional da PMC, pouca ou quase nenhuma influência têm 

tido na criação de Instituições Públicas Estatais e/ou Não-Estatais. As participações têm se 

dado, geralmente, com a indicação de representantes, isto é, pessoas de confiança dos 

governantes para integrarem as comissões que estudam a criação destas instituições. A PMC, 

nos últimos anos, geralmente tem se feito representar junto às diretorias dos Conselhos 

existentes, pelos servidores ocupantes dos cargos hierarquicamente mais elevados da 

Secretaria da Criança. 

b) Projetos de Lei Referentes à Área Estudada 

Procuraremos definir tanto as leis e os decretos que foram relevantes para o 

processo de democratização das políticas da área da inf'ancia e adolescência, bem como 

aqueles que se perpetuaram, sendo positivamente modificados ao longo das gestões. Para 

tanto, elaboramos o quadro abaixo (n. 11), cujos dados servirão como nossa base de análise. 
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PROJETOS DE LEI E DECRETOS DA ÁREA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, 
INSTITUÍDO EM CURITIBA, NO PERÍODO DE 1983 À 1996. 

Ano Decreto ou Lei Objetivo 
1983 Decretos n.o 367 e 393 Criação das coordenadorias regionais com respectivas chefias. 
1984 - -
1985 Dec.n.0217 Criação das funções patificadas para as administradoras de creches. 

Dec. n.0678 Criação do Conselho Mwricipal de Entorpecentes: prevenção, fiscalização e 
1986 combate ao uso e tráfico de substâncias entorpecentes. 

Lein06.817 Extingue os T entos e cria as Secretarias. 
Dec. n.041 Criação da Secretaria Mwricipal da Saúde e da Secretaria Mwricipal do Menor. 
Dec. n.o 142 hnplantação Projeto Irmão Menor. 
Dec. n.0235 Desigtll!ção dos membros do Conselho Mwricipal de Entorpecentes. 

1987 Lein °7.029 Dispõe sobre o cadastro de estabelecimentos comerciais e normas de 
comercialização do produto denominado "cola de sapateiro". 

Dec. n.0436 RegulanJ.enta a Lei n.o 7.029. 
1988 Dec. n.008 Dispõe sobre a estrutura organizacional do Departamento de Desenvolvimento 

Social. 
Dec. n.0312 Controle comercial da "cola de sapateiro"j>f_evisto na Lei n.o 7.029/87. 
Dec.no 186 Transfere o Departamento da Criança da Secretaria do Desenvolvimento Social 

1989 para a Secretaria do Menor. 
Dec.n0224 Dispõe sobre a estrutura organizacional, niveis hierárquicos, orgânicos e 

funcionais da Secretaria Mwricipat do Menor. 
1990 - -

Cria o Conselho Mwricipal da Criança e do Adolescente com as seguintes 
atribuições: elaborar as normas gerais da política mwricipal de atendimento dos 

1991 Lei n. ° 7.829 direitos da criança e do adolescente; avaliar e zelar pela aplicação da política 
mwricipal ( ... ); acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária 
do Mwricípio ( ... ) ; ( .. ) gerir o 
Fundo ( ... ) 
Dispõe sobre a estrutura organizacional, niveis hierárquicos e funcionais da 
Secretaria da Criança (amplia a estrutura, criando o Departamento de 

Dec. n.0220 Integração da Criança e do Adolescente; Departamento de Apoio às Iniciativas 
Comwritárias e o Departamento de Atendimento Infantil); as diretoras de creche 
passam a receber função gratificada de índice maior. 

Lei n.O 7.919 (da Câmara Criação da obrigatoriedade da realização de palestras sobre drogas tóxicas e 
1992 Mwricipal de Curitiba 1 en tes em ~eral, nas atividades das escolas da rede ~ública mwric~ __ 

Dec. n.o 374 Aprova o regulamento das creches comwritárias. 
Dec. n.O 508 Regulamenta a constituição do Conselho Mwricipal da Criança e do 

Adolescente (COMl1BA). 
Dec. n.O 542 Aprova o Regimento Interno da Secretaria Mwricipal da Criança 

Lei n.o 8.116 Dispõe sobre a comercialização e utilização do adesivo químico de contato à 
base de borracha sintética e natural e solventes aromáticos. 

1993 Dispõe sobre a criação de unidades Orgânicas e Funcionais provisórias na 
Secretaria Mwricipal da Educação, criando a Comissão Mwricipal de 

Dec. n.095 Administração do PRONAlCA (Programa Nacional de Atenção à Criança e ao 
Adolescente) e o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente -
CAlCo 

Dec. n.O 233 Prorroga o Dec. n. ° 95/94 J><>f_ mais um ano. 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Mwricipal dos Direitos da Criança e 

Dec. n.o 646 do Adolescente - COMl1BA. 
Regulamenta o Fundo Mwricipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -

1994 Dec. n.0647 FMCA (instituído pela Lei n.O 7.829 de 17/12/91)*. 
Altera o Art. 3° do dec. 508/92, que dispõe sobre a forma de indicação dos 
membros Conselheiros da Parte Não-Governamental do Conselho Mwricipal 

Dec. n.O 913 dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituindo o processo de eleição para 
a escolha destes conselheiros. 

1995 - -
1996 Lei n.o 249/96 Criação e Implantação de 7 (sete) Conselhos Tutelares. 

(Quadron. 11) 
·0 FWldo Municipal (art. 2°) "tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações 
de atendimento à criança e ao adolescente". No parágrafo primeiro diz: "As ações de que trata o caput do artigo refere-se prioritariamente aos 
programas de proteção especial à criança e ao adolescente, expostos à situação de risco pessoal e social, cuja necessidade de atenção extrapola o 
âmbito de atuação das políticas sociais básicas bem como o disposto no parágrafo 2° do art. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente". 
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Entre os decretos e leis instituídos no período de 1983 a 1996, consideramos 

relevantes para a democratização das políticas estudadas, os seguintes : 

• Dec. n.o 217, de 1985, que cnou as funções gratificadas para as administradoras de 

creches. A influência desta determinação, como dissemos anteriormente, foi fundamental 

para a valorização da função de coordenação destas unidades sociais, o que contribuiu para 

a qualidade do trabalho desenvolvido nas creches . 

• Dec. n.o 678, de 1986, que criou o Conselho Municipal de Entorpecentes, órgão 

responsável pela prevenção, fiscalização e combate ao uso e tráfico de substâncias 

entorpecentes. Não temos conhecimento sobre as atividades deste Conselho mas a 

existência de outros decretos ou leis referentes a esta área parece-nos significar uma 

atuação de grupos de pressão. 

Citaremos, pois, a legislação que encontramos, relacionadas com este campo: Lei 

n07029 de 1987, que dispõe sobre o cadastro de estabelecimentos comerciais e normas de 

comercialização do produto denominado "cola de sapateiro"; Dec. n. ° 312 de 1989 que dispõe 

sobre o controle comercial da "cola de sapateiro", previsto na Lei n.o 7.029/87 e Lei n.o 8.116 

de 1993, que dispõe sobre a comercialização e utilização do adesivo químico de contato à base 

de borracha sintética e natural e solventes aromáticos. 

Apesar do número de leis e decretos referentes ao controle de entorpecentes, não 

conhecemos ações específicas desta área que contem com a participação dos órgãos 

responsáveis pela política da educação informal da criança e do adolescente. Quando da 

instituição do Conselho, inclusive, pressupunha-se a atuação de servidores da Secretaria do 

Menor na fiscalização dos estabelecimentos de comercialização de alguns produtos 

considerados tóxicos. Esta atividade, entretanto, foi logo transferida para a Secretaria 
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responsável pela fiscalização urbana da cidade. Parece-nos que continua da mesma forma, pois 

não existe, na Secretaria da Criança, nenhum setor, atualmente, que responda por esta ação. 

• Lei 7829, de 1991, que criou, talvez a instituição mais importante dos últimos anos em 

relação à proteção da inf'ancia e adolescência - o Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente. Este Conselho possui as seguintes atribuições: "elaborar as normas gerais da 

política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente~ avaliar e zelar 

pela aplicação da política municipal ( ... )~ acompanhar a elaboração e execução da proposta 

orçamentária do Município( ... )~ C .. ) gerir o Fundo ( ... )". Esta Lei, entretanto, teve sérias 

dificuldades quanto a sua regulamentação quando do Dec. n.o 508, de 1992. Este decreto 

determinou a constituição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, isto é, quais 

as instituições que dele participariam, o que ocasionou protestos por parte de outras 

entidades organizadas representativas da Sociedade e pela Promotoria de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. A constituição do Conselho ficou embargada até 

1994, quando o Decreto n. 913 modificou a forma de indicação dos membros conselheiros 

da esfera não-governamental. Neste ano foi aprovado o Regimento Interno do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMTffiA, pelo Dec. n.o 646. Até 

1996, no entanto, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente não tinha, ainda, uma 

atuação expressiva. 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA (instituído 

pela Lei n.o 7.829 de 17/12/91) também só foi regulamentado em 1994, através do Dec. n.o 

647. Segundo depoimentos, havia verba disponível neste Fundo, a qual não foi utilizada 

porque o Conselho ainda não assumira o seu controle. 

Os Conselhos Tutelares (em número de sete), extremamente importantes para a 

atuação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e para o garante das medidas de 

proteção para esta faixa etária, só foi criado em dezembro de 1996, pela Lei n.o 249/96. 
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Sabemos, entretanto, que até maio de 1997, não haviam sido ainda implantados, em função de 

não existir um acordo entre as instituições não-governamentais e o poder público municipal 

quanto ao salário a ser pago aos conselheiros. 

Ao analisarmos as dificuldades encontradas para a instituição da legislação 

determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente devemos lembrar-nos do que nos 

alertou Castro, quando nos mostrou o resultado de uma pesquisa da UNICAMP, a qual 

denunciava a monopolização destes conselhos pelo lobby das entidades assistenciais (Castro, 

1995: 16-7). Fala-nos Battini (1996: 52), inclusive, de uma lacuna existente entre a fase de 

formulação do Estatuto e sua execução, em decorrência da dificuldade de incorporação por 

parte do poder público dos preceitos contidos nesta Lei . 

• Dec. n.o 374, de 1992, que não consideramos importante na perspectiva da aprovação do 

regulamento das creches comunitárias, mas sim porque da elaboração deste documento 

participaram diferentes instituições governamentais e não-governamentais; criaram, para 

este fim, um Grupo de Trabalho denominado Rede Local. Há que salientarmos que este 

grupo só foi organizado porque o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ainda 

não havia sido criado. Para nós, este regulamento é limitado, principalmente no que 

concerne à participação dos pais nas creches comunitárias e quanto ao horário de 

funcionamento destas creches. 

Podemos afirmar que, além da área da educação informal da criança e da 

adolescência ter uma insignificante influência e participação na criação de órgãos, há poucos 

projetos de lei que assegurem os direitos conquistados nesta esfera. E, mesmo em relação aos 

direitos que tenham sido instituídos a este nível, há uma forte resistência em executá-los. O 

Plano Legal, pois, das políticas que estudamos, pouca interferência tem no garante de um 

espaço democrático. 
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2.2.1.2.2 Universalização dos Serviços 

a) Equipamentos: quantidade/população 

Não nos foi possível levantar integralmente estes dados, faltou-nos o número de 

equipamentos construídos por gestão, para o atendimento da faixa etária superior a sete anos 

(na gestão 83-85, não havia unidades sociais específicas para o atendimento aos maiores de 7 

anos, estes eram atendidos junto com as crianças menores). Iremos analisar, portanto, a 

relação do número de creches construídas anualmente com a população existente em Curitiba 

nesta faixa etária. Pensamos ser importante a verificação da preocupação dos diferentes 

governantes em universalizar o atendimento a esta faixa etária, considerada por muitos como 

uma das mais importantes a ser atendida, e por nós, como uma das áreas das políticas da 

inf'ancia e da adolescência que menos se caracteriza como compensatória e substituta das 

políticas sociais básicas. 

NÚMERO DE CRECHESIMÉDIA DO NÚMERO DE CRIANÇAS NA FAIXA 
ETÁRIA DE O A 6 ANOS POR GESTÃO 

Número de Percentual de Média(por gestão) Percentual de Número 
Creches Aumento de do Número de Aumento do de 

Gestão Existentes Creches por Crianças na Faixa Número de Crianças 
em cada Gestão Etária de O a 6 Crianças por para Cada 
Gestão anos Gestão Creche '" 

83-85 48 26,31% 171.094 - 3.564 

86-88 105 118,75% 173.644 1,49% 1.653 

89-92 118 12,38% 175.973 1,34% 1.491 

93-96 128 8,47% 177.460 0,84% 1.386 
(Quadro n.12) 

*cada creche atende urna média de 120 crianças 

Percebemos que houve um acréscimo em relação ao percentual de implantação do 

número de creches nas gestões 83-85 e 86-88, que se reduziu sobremaneira nas gestões 
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seguintes, mesmo se considerannos a diminuição, ao longo dos últimos anos do número de 

habitantes na faixa etária de O a 6 anos. Ressaltamos o período de 86 a 88 onde este percentual 

aumenta significativamente, implicando na diminuição do número de crianças para cada creche. 

Podemos afirmar, pois, que esta foi a gestão onde houve uma maior preocupação com o 

aspecto da universalização do atendimento a esta faixa etária, a qual perde importância nas 

gestões posteriores. 

Em análise do número de creches existentes em 1992, Sebastiani (1996: 187) 

afirmou que: ''Há em Curitiba um déficit muito grande de vagas nas creches (75% da 

população definida como a de mais baixa renda da cidade não está sendo atendida), o que 

torna a expansão da rede uma questão prioritária". 

Para nós, creche é um equipamento social destinado à maioria da população na 

faixa etária de O a 6 anos, e, principalmente após a Constituição de 1988, é uma 

responsabilidade do poder público municipal. O número de crianças que compete por uma 

vaga da rede de creches municipais de Curitiba, assemelha-se ao daqueles que procuram por 

vagas nos cursos universitários mais conceituados, o que não se justifica. 

Considerando a relação do número de equipamentos sociais com a população a ser 

atendida, principalmente à faixa etária de 3 meses a 6 anos, podemos afirmar que as políticas 

da área da inf'ancia e da adolescência têm sido discriminatórias e a tendência à universalização 

verificada no período 86-88, principalmente com o considerável aumento do número de 

creches, não permaneceu ao longo dos anos posteriores. 

b) Critérios que Definem a Instalação dos Equipamentos 

Como vimos anteriormente, até 1982 os critérios que definiam as instalações dos 

equipamentos sociais da área da imancia e adolescência eram baseados no plano de 

urbanização da cidade. Após 1983, entre os critérios determinados pela urbanização, ou seja, 
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densidade demográfica, área de assentamentos, nível sócio-econômico da população e a 

existência de terrenos da PMC disponíveis para construção, passou-se a incluir as 

reivindicações populares. Segundo depoimentos, o processo de implantação de uma nova 

unidade social assim funcionava: 

''Recebiam abaixo-assinados da população e solicitações de 

vereadores. Cadastravam-se os pedidos e quando havia verba para a 

implantação e construção, verificava-se o grau de necessidade da 

comunidade, os pedidos de creches e os terrenos da PMC disponíveis 

para construção. O IPPUC ajudava na definição. Os critérios, por 

ordem de importância, que melhor definiam a necessidade de 

implantação dos equipamentos eram, a área de carência, solicitação da 

comunidade e terreno público" (depoimento, 1996). 

De acordo com relatório de 1985, incluiu-se também entre os critérios, a ausência 

de outro equipamento assemelhado na região. 

Na gestão seguinte permaneceram as mesmas normas para a instalação das 

unidades sociais, principalmente no que se refere às creches. Em alguns casos, entretanto, as 

definições estavam atreladas também às determinações dos órgãos financiadores de alguns 

projetos (BID- Projeto Cura). 

Quanto ao Projeto Irmão Menor, não havia critérios formalizados; as unidades de 

atendimento eram instaladas conforme a necessidade percebida por parte dos técnicos que 

trabalhavam junto à população. 

Na gestão seguinte, permaneceram os mesmos critérios, com a diminuição 

gradativa da importância do fator participação popular que foi se transformando em 

participação de instituições que a Secretaria da Criança definiu como ONG, isto é, "entidades 
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filantrópicas sem fins lucrativos". Cabe-nos ressaltar que estas entidades participavam 

basicamente após a definição do local e a construção dos equipamentos. 

Os prédios construídos para o atendimento do Projeto PIA foram, em sua maioria, 

definidos respeitando as áreas onde anteriormente funcionavam as unidades do Projeto Irmão 

Menor. 

Conforme os depoimentos, na gestão 93-95, um fator considerado determinante, 

dificultou sobremaneira a instalação de novas unidades - a ausência de disponibilidade de áreas 

para a construção-, o que obrigou previsão orçamentária para as desativações necessárias. 

Independentemente dos critérios utilizados, as construções das diferentes unidades 

durante as duas últimas gestões, não consideraram a existência de equipamentos assemelhados 

na região. É o que demonstra o depoimento de uma técnica: 

''Hoje, o que a gente percebe é que tem alguns PIA que funcionam 

muito próximo, se não na mesma quadra de outros equipamentos. Tem 

quadras que têm: um CEI, um PIA, um Liceu de Oficios, um PIA 

Ambiental; tem vários tipos de equipamentos que oferecem o mesmo 

tipo de atividade básica. Atendem à mesma clientela, a mesma faixa 

etária, daí entram naquela competição - Quem pode mais, pega mais". 

Em relação às definições da implantação das unidades para atendimento às crianças 

e adolescentes considerados em situação de risco, as prioridades eram definidas pela Gerência 

e o Departamento responsáveis junto com as entidades filantrópicas que se dedicam a este 

trabalho, após a análise das necessidades apresentadas pelos funcionários que trabalhavam 

diretamente com a população, isto é, os integrantes dos núcleos regionais. 
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Em todas as gestões, o critério determinante para a instalação dos equipamentos 

sociais de atendimento à inf'ancia e adolescência foi o de carência econômica da região, o que 

provavelmente ocasionou o excesso de equipamentos em alguns locais. 

Percebemos, no entanto, uma tentativa de conciliação entre o fator carência sócio-

econômica e o fator densidade populacional (mesmo que seja referente à população em geral e 

não à faixa etária estudada), que pode ser observado nos quadros 13 e 14, quando comparados 

com o quadro 15. 

A regional, cujos bairros concentram as populações sócio-economicamente mais 

carentes é a do Pinheirinho (São Miguel, Caximba, Ganchinho, Tatuquara e outros), seguida 

do Portão, que possui alguns bairros limítrofes com o Pinheirinho e a do Boqueirã034
. Estas 

três regiões são as que possuem maior concentração populacional (quadro n.15), bem como a 

Regional Cajuru. A Regional de Santa Felicidade, apesar de possuir dois dos bairros mais 

carentes da cidade, Augusta e Lamenha Pequena, tem um baixo índice de concentração 

populacional. 

Como vemos no quadro n.13, as gestões têm priorizado a construção de creches 

nos bairros que são tanto sócio-economicamente carentes, como também apresentam uma alta 

densidade demográfica . 

Nas gestões 89/92 e 93/96, onde a Regional Campo Comprido aparece como em 

primeiro e segundos lugares respectivamente, parece-nos que tenha havido uma preocupação 

em responder a uma ausência de equipamentos sociais nesta região. 

Chamou-nos a atenção a concentração, na Regional Boa Vista (quadro n. 14), de 

equipamentos sociais que objetivam o atendimento da faixa etária de 7 anos em diante, tanto 

na gestão 86/88, como nas gestões 89/92 e 93/96. Esta região não é considerada como de 

baixa renda. Podemos supor que o critério para a instalação destes equipamentos tenha sido o 

34 Deduzimos estes dados baseando-nos em tabelas do IPPUC, que fazem um estudo das rendas familiares 
referentes ao ano de 1991, por bairros. 
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da concentração de população nesta faixa etária. Devemos observar que as regionais que se 

seguem são a do Portão, Pinheirinho e Cajuru. 

Vale alertar que as instalações dos PIA Ambiental não obedecem os mesmos 
critérios que o Irmão Menor e que o PIA. 

REGIONAIS QUE CONCENTRARAM A CONSTRUÇÃO DE CRECHES OFICIAIS POR 
GESTÃO 

(Baseado na tabela "Creches Oficiais Construídas Anualmente", anexo n.9) 

Até 1982 

Total de creches 
construídas: 38 

Gestão 83/85 

Total de creches 
construídas: 10 

Gestão 86/88 

Total de creches 
construídas: 57 

Gestão 89/92 

Total de creches 
construídas: 13 

Gestão 93/96 

Total de creches 
construídas: 10 

(Quadro 0.13) 



DISTRIBUIÇÃO POR REGIONAL DAS UNIDADES DO PROJETO IRMÃO MENOR, 
PROJETO PIA E PROJETO PIA AMBIENTAL, DURANTE AS GESTÕES 
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Os dados do Programa PIA foram agrupados nas gestões 89/92 e 93/96 por não os encontrarmos 
discriminados por gestão. Apesar do Projeto PIA Ambiental não fazer parte de uma política de 
atendimento à infância e à adolescência, mas sim de uma política de meio ambiente, resolvemos 
apresentar os dados referentes a este projeto, por considerarmos relevante a sua análise. 



BAIRROS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE POPULAçÃO NOS ANOS DE 1970, 
1980 E 1991 

C1assi 1970 1980 1991 
fica-
ção 
10 Centro (Reg. Matriz) Boqueirão (Reg. Boqueirão) Cidade Industrial (Reg. 

PortãolPinheirinho 
20 Boqueirão (Reg. Cidade Industrial (Reg. Cajuru (Reg. Cajuru) 

Boqueirão) PortãolPinheirinho 
30 Portão (Reg. Portão) Cajuru (Reg. Cajuru) Boqueirão (Reg. 

~ueirão) 
40 Agua Verde (Reg. Centro (Reg. Matriz) Sítio Cercado (Reg. 

Portão) Pinheirinho) ******* 
50 Cidade Industrial (Reg. Xaxirn (Reg. Boqueirão) Xaxirn (Reg. Boqueirão) 

PortãolPinheirinho 
60 Novo Mundo (Reg. Novo Mundo (Reg. Portão) Agua Verde (Reg. 

Portão) Portã'?l 
"JO Rebouças (Reg. Matriz)* Portão (Reg. Portão) **** Pinheirinho (Reg. 

Pinheirinho) 
80 Uberaba (Reg. Cajuru) ** Capão Raso (Reg. Portão) ***** Mo Boqueirão (Reg. 

B~ueirão) ******** 
9" Capão Raso (Reg. Pinheirinho (Reg. Pinheirinho) ****** Novo Mundo (Reg. 

Portão) Portão) 
100 Mercês (Reg. Matriz) *** Água Verde (Reg. Portão) Centro (ReA Matriz) 

(Quadro n.15) 

Baseado em documento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC (sem data e 
sem título), onde constam as seguintes tabelas "População de Curitiba por Bairros, 70, 80, 91" e 
''Taxas de Crescimento Anual 70/80, 80/91 e 70/91". 

*Rebouças em 1980 passa a ocupar o 1 go e, em 1991, o 260 

**Uberaba em 1980 passa a ocupar o 110 e, em 1991, o 130 

***Mercês em 1980 passa a ocupar o 170 e, em 1991, 027' 
****Portão em 1991 passa a ocupar o 120 lugar 
*****Capão Raso em 1991 passa a ocupar o 140 lugar 
******Pinheirinho em 1970 ocupava o 230 

*******Sítio Cercado em 1970 ocupava o 660 e, em 1980, o ISO 
******** Alto Boqueirão em 1970 ocupava o Sgo e em 1980, o 140 



c) N.o de Crianças Atendidas/ População 

RELAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES E MÉDIA DO NÚMERO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES· EXISTENTES NA CIDADE DE CURITIBA EM CADA 

GESTÃO 

Percentual de 
Atendimento 

Percentual de Crianças e Média do Número de em Relação ao 
Gestão Vagas Aumento em Adolescen- Crianças e Número de 

Implan- Relação a Gestão tes Adolescentes Crianças e 
tadas** Anterior Atendidos de Cada Período Adolescentes 

Existentes 

anterior a 
1983 3.685 - 3.685 - -

1983-1985 1.064 28,87% 4.749 476.392 0,99% 

1986-1988 20.011 421,37% 24.760 493.340 5,01% 

1989-1992 2.330 9,41% 27.090 512.049 5,29% 

1993-1996 5.036 18,58% 32.126 519.941 6,17% 

(Quadro n. 16) 
.. A faixa etária considerada no quadro é a de O a 19 anos, pois até o ano de 1993, não havia a discriminação por 
idade, isto é, os dados apareciam em bloco: 1 a 2 anos, 3 a 4 anos ... 15 a 19 anos. 
**Não foi considerado o PIA Ambiental (não faz parte de uma política de atendimento à infância e 
adolescência e sim de meio ambiente); as Creches Comunitárias (pois, ou foram construídas com verba do Vale 
Creche, ou já existiam há muito tempo na cidade e passaram a ter convênio com a PMC), SOS Família, pois 
não é atendimento às crianças e; Formando Cidadão e Unidade de Aprendizagem e Cultura, pois estas crianças 
já foram computadas em outros programas. 
Procuramos computar as ampliações e as extinções de vagas. Este número, entretanto, não é preciso, pois nem 
todas as reformas estão registradas. 
O fatores que dificultaram sobremaneira o levantamento destes números foram: a ausência de dados fidedignos 
e coerentes - às vezes percebe-se que houve um esquecimento quanto ao registro em relação a algum programa 
existente, por parte de ~em elaborou o relatório; dados que não são especificados ou; os dados se contradizem 
de acordo com as fontes 5 - e, a mudança dos nomes nas diferentes gestões, sem registro destas transformações. 
A despeito destas dificuldades podemos afirmar que as variações que possam existir quanto ao número de 
crianças e adolescentes atendidos, não compromete a nossa análise, já que, acreditamos, interferem igualmente 
nas diferentes gestões. 

35 Dados imprecisos: "atendeu-se mais de mil menores" (relatório de 1986 da Seco do Menor). A Secretaria do Menor neste 
relatório diz que atendeu 15.000 crianças no total, só que não especifica onde e como estas crianças foram atendidas. 
Dados contraditórios: no relatório de 90 há um quadro em que é apontada a existência de 74 creches comunitárias, 
atendendo a 6.313 crianças e, em seguida, contraditoriamente é dito: "foram atendidas 34 creches comunitárias, 
representando 46% do total das cadastradas no Município, atendendo a 3.603 crianças aproximadamente" . Neste mesmo 
relatório é apontado o atendimento à 10.565 crianças em creches diretamente administradas pela PMC e no de 91 é 
mostrado que ampliaram o atendimento da rede em 1.070 vagas, resultando em 15.123 crianças de O a 6 anos atendidas. 
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De acordo com estes dados, podemos concluir que a gestão 86-88 foi aquela em 

que houve uma expressiva preocupação em estender o atendimento a um maior número de 

crianças e adolescentes, o que não se manteve nas gestões posteriores. E que, o atendimento 

ofertado pelo poder público municipal em Curitiba na área da educação informal da criança e 

do adolescente, ao longo das gestões estudadas, tem sido insignificante frente às demandas o 

que para nós caracteriza a ausência de uma preocupação por parte dos governantes em 

universalizar as ações desta política. 

d) Faixa Etária de Atendimento 

A faixa etária de atendimento foi ampliada ao longo das diferentes gestões 

estudadas. No início de 83, a atuação restringia-se à faixa de 3 meses a 12 anos, no sistema 

implantado pelos Cemic, onde as crianças em idade escolar freqüentavam as unidades sociais 

apenas meio período do dia. Gradativamente esta faixa foi sendo ampliada com o atendimento 

dos meninos e meninas de rua, no qual a idade nunca pode ser o critério de seleção. 

Com a implantação dos projetos Irmão Menor, Acompanhamento Profissional, 

Casa Apolônia Janiak, na gestão 86-88, ampliou-se sobremaneira, não apenas a faixa etária de 

atendimento que, atingiu a idade de 18 anos, como também a abrangência dos programas. Foi, 

entretanto, na gestão seguinte, 89-92, que o trabalho com a faixa etária de 16 a 18 anos 

fortaleceu-se com a instalação das Repúblicas, programa mantido e ampliado na gestão 

seguinte. 

Em relação à faixa etária de atendimento, podemos afirmar que as ações da PMC 

são abrangentes e, portanto, universalizadas. 
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e) Tipos de Programa (para a análise deste fator é interessante observar o quadro 17 -

"Títulos Dados aos Diversos Programas") 

Os primeiros programas desenvolvidos na área da educação informal da inf'ancia e 

adolescência restringiam-se, principalmente, às crianças da faixa etária de 3 meses a 6 anos, 

filhas de mulheres que exercessem o trabalho fora do lar. Eram, pois, programas destinados, 

essencialmente, às necessidades da mulher, já que supunham que para as mães trabalharem, 

estas crianças precisariam ser atendidas, enquanto as crianças maiores de 7 anos poderiam dar 

conta de suas necessidades sozinhas. Havia uma forte resistência em atender a faixa etária em 

idade escolar por parte de funcionários do Setor de Atendimento Infantil e não havia, na cidade 

de Curitiba, escolas em período integral. A partir de 1980 é que o atendimento ampliou-se para 

a faixa de 7 a 12 anos, mas ainda com o critério do trabalho feminino. 

Durante a gestão 83-85 permaneceram os mesmos programas e critérios de 

seleção, isto é, têm necessidade de atendimento basicamente as crianças cujas mães trabalhem 

fora. Podemos caracterizá-los como programas destinados às mães e não às necessidades 

das crianças. Foi instituído, neste período de governo, um programa destinado a meninos e 

meninas de rua, em decorrência do interesse de um grupo de funcionários do Departamento de 

Desenvolvimento Social, engajados no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. 

F oi um programa implantado em função de um movimento ao nível nacional, que iniciou com 

pessoal despreparado e sem recursos financeiros, fisicos (primeiramente atendiam em uma casa 

considerada provisória e posteriormente o atendimento foi transferido para a casa do Pequeno 

Jornaleiro, onde deveriam responder a todas as necessidades, seja de alimentação ou de 

pernoite das crianças e adolescentes) e materiais. Um programa que podemos considerar 

como destinado às necessidades de uma população violentada, explorada e afastada do vínculo 

das respectivas famílias. Aos adolescentes, de 12 a 18 anos que não se incluíam nesta 
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categorização, entretanto, não eram destinadas quaisquer ações, independentemente de suas 

necessidades. 

Os tipos de programas nesta gestão restringiram-se, pois, a atender as necessidades 

das mulheres com trabalho fora do lar e das crianças e adolescentes em situação de 

violência, exploração e distância em relação ao vínculo familiar. 

É interessante comentarmos sobre o Projeto Estimular, destinado à triagem de 

crianças com dificuldades de desenvolvimento. Durou dois anos, sendo extinto na gestão 

seguinte. Permaneceu durante sua vigência como um projeto piloto, funcionando em apenas 

uma região da cidade. Sobre ele, há poucos dados registrados. Sabemos, entretanto, que foi 

retomado durante a gestão 89-92, sob a responsabilidade da Secretaria da Saúde. 

Na gestão seguinte, 1986-88, houve a ampliação de programas destinados a 

crianças e adolescentes em situação de violência, exploração e distância em relação ao 

vínculo familiar, com o acompanhamento de meninos que desenvolviam atividades 

remuneradas (engraxates, jornaleiros e carregadores de sacolas nas feiras); com o projeto 

Atendimento Menor Cheirador de Cola ( de acordo com os relatórios da gestão, parece-nos 

que não havia ações diretas com esta população, mas sim com o comércio deste componente); 

projeto Guia-Mirim: "prepara os meninos de rua para o trabalho como guias tutísticos, através 

de cursos no SENAC" (reI. 86); Programa de Esporte e Recreação e Programa Artístico e 

Cultural-PAC, que aparecem no relatório de 86 sem definição e sem a discriminação das ações; 

Projeto Harmônicos, de iniciação musical para os meninos de rua e; Programa de Passeios e 

Visitas que visava "levar os meninos a conhecer empresas, oficinas, fábricas, criando 

alternativas de lazer aliadas à cultura" (reI.87). 

Até 1987, o atendimento às meninas restringia-se à abordagem nas ruas. Naquele 

ano, foi implantada a Casa das Meninas Apolônia Janiak que, inicialmente, funcionou como um 

local de abrigo destas meninas, isto é, com a finalidade de pernoite. 
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Dirigidos ainda a crianças e adolescentes em situação de violência, 

exploração ... , em 1988 foram criados dois novos projetos: Casas de Apoi036 - "atendimento à 

faixa etária de 6 a 17 anos através de dormitório, alimentação, vestuário, atendimento médico e 

odontológico" (re1.88) e; ASSOMA- Escola Oficina Desembargador Cunha Pereira: "escola-

oficina, para onde eram encaminhados os moradores dos equipamentos sociais da Seco do 

Menor C .. ) se fundamentava na Educação pelo trabalho" (Rev. Fundação Pedroso Horta). Era 

uma fundação ligada à PMC, que na gestão seguinte isolou-se das atividades e orientação do 

poder público municipal. 

Para atender às necessidades da faixa etária acima de 7 anos, não pertencentes à 

categorização anterior, criou-se o "Irmão Menor,,37, destinado a famílias de baixa renda; uma 

adaptação a nível local de um programa federal (Recriança). Aos adolescentes, acima de 14 

anos foi destinado também o Programa de Acompanhamento Profissional- PROCAP, que não 

está explicado nos relatórios mas, provavelmente, funcionava nos moldes do "Bom-Menino,,38 . 

Nesta gestão, portanto, houve uma preocupação em estender as ações a atividades 

que atendessem não apenas os meninos e meninas em situação de violência e exploração .... 

Há que ressaltarmos, no entanto, que, nesta área, às meninas foi dado muito pouca atenção, já 

que foi implantada apenas a Casa Apolônia Janiak, com vagas para apenas 15 meninas. 

A abrangência do trabalho com crianças e adolescentes em situação de 

violência e exploração... ampliou-se sobremaneira na gestão 89-92, onde destacamos a 

implantação do SOS Criança39 e o Projeto SOS Acompanhamento Familiar; a Casa do Piá, 

36 Na revista da Fundação Pedroso Horta essas casas são relatadas como pertfncentes ao Projeto Raimundo Ramos da Costa Almeida, 
formulado pela Fundação Iniciativa e Seco do Menor, que visava "dar wn teto e sentido de fannlia aos menORS de rua ( ... ) em 'casas de apoio', 
eles ganham pais substitutos, freqüentam a escola, trabalham e vivem wn clima de acoochego e solidariedade". 
37 Projao do então Ministério da Previdência e Assistência Social, denominado inicialmente de "Esporte Comunitário para Crianças e 
Adolescentes" e posteriormente "Recriança". Em Curitiba foi .. batizado", pelo então prefeito, de Innão Menor. Baseava-se no tripé esporte, 
alimentação etrabalho. Na PMC ficou sob a coordenação da Seco Munic. de Educação, por meio do Departamento de Esportes, em ação conjunta 
com a Seco Mun. de Abastecimento, que providenciava a alimentação, e a Seco Mun. de Desenvolvimento Social - SMDS, que se responsabilizava 
pela preparação profissional mediante cursos. Há que ressahannos que grande parte dos técnicos desse Projao foram cedidos pelo Departamento 
da Criança da SMDS. 
38 Projao alado pelo Decrao lei n° 2.318 de 1986 que se "destina a possibilitar a iniciação para o trabalho com exclusão do regime trabalhista, a 
menores de baixa renda ( ... ) programa se caracteriza por pagamento de bolsa-auxilio estipulada em 50% do salário mínimo vigente, além do vale 
transporte e vale refeição" (reI.89). Em 1995, aparece em documento da Secretaria da Criança como tendo o objaivo de "( ... ) oportunizar a 
adolescentes carentes atendidos nos projaos da SMCr a colocação no mercado de trabalho, tendo em vista sua iniciação profissional e o awnento 
da renda familiar, ou a iniciação no processo de proVei" o próprio sustento" (doc. da Seco da Criança dezll995). 
39 Em prospecto da Seaaaria, elaborado em 1995, coosta como sendo .. ( .... ) fiuto de convênio existente entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, 
o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Universidade Federal do Paraná, a Sea-aaria Estadual da Criança e da Fannlia e a Guarda 
Municipal". Tem como objaivo, nete documento, "( ... ) atenda- alanças e adolescentes de O a 17 anos, vítimas de violência, abuso ou 
neglig&.cia, bem como a fannlias e a comunidade". 
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que não era um programa novo, mas sim uma unidade para o atendimento de crianças e 

adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 7 a 18 anos, mas com a característica de ser 

um sistema aberto, que funcionava durante 24 horas, onde as pessoas teriam liberdade de 

permanecer ou não (considerado pelos técnicos da SMCr como uma Casa de Passagem); a 

Unidade de Aprendizagem e Cultura (UAC) que funcionava ao lado da Casa do Piá, realizando 

"atividades sócio-culturais, esportivas e de iniciação ao trabalho, dirigidas aos meninos que 

moravam na Casa (in prospecto)"; a retomada sistematizada do projeto das Casas de Apoio, de 

1988, só que em parceria com outras entidades organizadas diferentes da Fundação Iniciativa 

e; o Programa de Atenção à Criança e Adolescentes Usuários de Drogas-PROCAUD, 

desenvolvido por meio do Núcleo de Prevenção, com uma atuação terapêutica, de atendimento 

direto às crianças e aos adolescentes. 

o projeto Irmão Menor deixou de funcionar em 1989 e foi retomado em 1990 com 

o nome de Recriança, que passou a chamar-se Projeto PIA (Projeto de Integração da Inf'ancia 

e Adolescência). Iniciou-se a padronização das construções para este projeto, não mais se 

utilizando dos equipamentos existentes nas Comunidades. Distintamente ao Irmão Menor que 

centralizava as ações nas atividades esportivas e na preparação para o trabalho, o PIA foi 

implantado com o objetivo de "contribuir para a permanência das crianças e adolescentes 

carentes em seus bairros de origem, evitando a marginalidade e ociosidade" (documento de 

1995 da SMCr). O antigo projeto de colocação profissional- PROCAP, passou a chamar-se 

Bom Menino, utilizando a denominação que lhe era dada ao nível federal. Em 1992 o Bom 

Menino foi rebatizado, recebendo o nome de PIA no Oficio, permanecendo com as mesmas 

características40 
; o Programa de preparação para o trabalho desvinculou-se do Irmão Menor e 

"através de cursos semi elou profissionalizantes, passou a funcionar de forma integrada com a 

Secretaria de Educação-SME, sendo realizado nas dependências da Escola Papa João XXIII 

40 Em meados de 1996 este programa sofreu reformulações em decorrência das ações trabalhistas impetradas 
pelos seus usuários contra a PMC. 
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(re1.1990) (esta escola permanece desenvolvendo o programa que deixou de constar nos 

relatórios da SMCr, aparecendo apenas nos relatórios da SME). 

Em relação a estas crianças e adolescentes, portanto, não houve mudanças 

significativas quanto aos tipos de atendimento oferecidos. Constatamos, apenas, mudanças em 

relação às denominações dadas. 

Um novo programa, entretanto, foi criado para o atendimento das necessidades das 

meninas com a transformação da Casa das Meninas Apolônia Janiak em uma casa de cursos 

profissionalizantes e semi-profissionalizantes. 

Podemos concluir que nesta gestão os programas foram ampliados a fim de atender 

diferentes necessidades. A despeito de concentrarem-se no atendimento às necessidades de 

crianças e adolescentes em situação de violência e exploração ••• , a implantação de uma casa 

de cursos para meninas significou a abrangência de um grupo que geralmente é 

desconsiderado, já que o trabalho feminino, principalmente em relação à população com menos 

condições sócio-econômicas, é dirigido a atividades domésticas. 

Na gestão 93-96, não houve modificações em relação ao trabalho geral 

desenvolvido com crianças e adolescentes, isto é, creches e PIA. Foi dada maior atenção aos 

projetos destinados a crianças e adolescentes em situação de violência e exploração .•• , 

iniciando-se o projeto República, com a República das Meninas Nova Esperança, atendendo 

meninas sem vínculo familiar consideradas em situação de risco, e República do Piá, com 

caracteristicas semelhantes à República Nova Esperança; Casa Menino Jesus onde ''bebês e 

crianças vítimas de maus tratos têm proteção garantida ( ... )" ; o Projeto Berçário Municipal 

destinado a "crianças de O a 24 meses, em processo de adoção, encaminhadas pelo Programa 

de Integração Familiar da Vara da Inf'ancia e da Juventude" (doc. Seco da Criança, 1995); é 

instalado o Centro-Dia do PROCAUD, para crianças e adolescentes que necessitem de 

atendimento mais específico e; a Central de Recâmbio, ligada ao SOS, destinada ao 
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encaminhamento de crianças e adolescentes aos estados e cidades onde se encontram suas 

famílias. 

A despeito de ter havido, ao longo das gestões estudadas, uma preocupação com a 

universalização do atendimento, verificada com a extensão dos programas à faixa etária de 12 

a 18 anos, atendimento que não acontecia nos periodos anteriores e, com a criação de 

programas para o atendimento da população de meninos e meninas considerados de rua, 

podemos afirmar que esta universalização foi restrita pois: 

• A preocupação maior da Prefeitura Municipal de Curitiba, ao longo 

das gestões estudadas, foi em estender a abrangência de suas 

atividades às necessidades das crianças e dos adolescentes em 

situação de violência, exploração e distância em relação ao 

vínculo familiar; 

• Os outros projetos, a partir de 1986, a despeito de algumas 

mudanças, não foram modificados quanto à abrangência, ficando 

restritos à população de mais baixa renda e, mesmo com as 

propostas de modificações metodológicas, continuaram a atender 

nos mesmos moldes, isto é, não foram criados programas 

realmente novos e; 

• Os programas existentes ou criados ao longo das gestões estudadas, 

não refletiram uma real preocupação com as demandas que 

pudessem existir - na maioria das vezes não houve uma análise das 

necessidades da população; os programas foram implantados mais 

por pressões, por exemplo, os projetos para o atendimento dos 

meninos e meninas de rua aconteceram principalmente para 

promover a retirada destes jovens do centro da cidade; a despeito 

do PIA não vir respondendo às necessidades, haja vista a ociosidade 
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existente, não foi modificado e há uma tendência em acompanhar as 

determinações ao nível federal, como é o caso do Irmão Menor e do 

Bom Menino. 

t) Critérios de Seleção da População Atendida 

Os critérios de seleção da população a ser atendida pelos equipamentos sociais da 

PMC sempre estiveram vinculados à renda familiar, principalmente nos programas que não 

atendiam as crianças consideradas de risco - meninos e meninas de rua, usuários de droga, 

crianças e adolescentes vítimas de violência. Nestes, os critérios basearam-se na situação 

específica em que as crianças e adolescentes se encontravam. 

Na gestão 83-85 não houve reformulações quanto aos critérios estabelecidos 

anteriormente. O dado novo introduzido foi a criação de comissões de pais que, estabeleciam 

uma escala de importância, de acordo com as necessidades de cada comunidade, para os 

critérios determinados pelo setor de Atendimento Infantil. É interessante salientarmos que, no 

primeiro momento em que esta comissão agiu, muitas crianças perderam a vaga porque não se 

adequavam mais às prioridades determinadas. Segundo os técnicos que acompanharam este 

processo, foi uma fase confusa e dificil, pois um dos critérios mais significativos era o da renda 

familiar. Muitas famílias, que haviam alçado um patamar econômico melhor, não puderam 

conservar seus filhos nas creches e, de acordo com depoimentos, havia uma alta rotatividade 

das crianças que poderia ser associada a uma das exigências, que era o trabalho matemo fora 

do lar; "a própria mãe deixava de levar a criança". 

A gestão seguinte, 1986-88, definiu os seguintes critérios para o ingresso em 

creche: "crianças que não possuam doenças ou problemas graves que necessitem de cuidados 

especiais, não tendo a creche estrutura para atendê-las; com carteira de vacinação em dia; que 

pertençam à comunidade onde a creche se localiza (no caso de não preenchimento da lotação 
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total da creche, poderá se estender a crianças de outras comunidades) e; com renda per-capita 

de no máximo dois salários mínimos" (Manual de Orientação 86; 35). 

De acordo com as orientações do Manual de Orientação do ano de 1986, deveriam 

ser priorizadas famílias que, possuíssem menores per-capita; já estivessem sendo atendidas; 

não possuíssem outros elementos responsáveis que pudessem cuidar das crianças; filhos de 

mães ou pais solteiros, abandonados ou viúvos; filhos de pais com deficiência fisica, mental ou 

viciado; crianças que o pai e a mãe estivessem trabalhando; crianças que só a mãe estivesse 

trabalhando; crianças que o pai e a mãe estivessem desempregados (Manual de Orientação 86; 

35-6). 

Interessante é que, pela primeira vez, falou-se em critérios em relação à criança, 

mesmo que, a definição, segundo o manual, era dada em função da situação familiar. A 

ausência do trabalho dos pais, inclusive, com exceção daqueles portadores de qualquer 

deficiência, significava a instituição de uma matricula provisória que poderia ser revogada, 

caso não conseguissem emprego, após prazo determinado pela comissão de pais. 

Em relação ao Irmão Menor, encontramos descrito no projeto: "O processo de 

inscrição no Projeto será executado pela equipe de trabalho da Unidade, apoiada pela Seco 

Munic. de Desenvolvimento Social e Seco Munic. das Administrações Regionais. Obedece-se a 

ordem de chegada e em caso de ultrapassar o limite de vagas estabelecidas em função da 

capacidade de atendimento de cada local, será feita uma seleção de acordo com os critérios 

propostos, porém o critério determinante será sempre o interesse permanente da criança em 

participar. A inscrição será feita preferencialmente pelos pais ou mediante autorização". Eram 

os seguintes os critérios de seleção: "situar-se na faixa etária de 07 a 16 anos, provenientes de 

famílias de baixa renda (1 a 3 salários mínimos); famílias que possuam o menor per-capita; que 

estejam ligados a equipamentos públicos como Creches e Escolas (80% das vagas); que não 

desenvolvam atividades escolares ou laborativas - menores de rua (20% das vagas); cujas 
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famílias possuam várias crianças interessadas a participar do programa" (projeto Irmão Menor, 

1987). 

A despeito da gestão 86-88 ter introduzido algumas reformulações em relação aos 

critérios, como o "interesse da criança em participar", ainda dominou o critério de renda e a 

exigência do trabalho da mãe fora do lar. 

Na gestão seguinte continuou preponderante o critério de renda famíliar ou per

capita, sendo justificado pelo alto custo das creches e pelo excesso de demanda: "( ... ) dado a 

amplitude da demanda por creche e considerando-se o expressivo custo que representam sua 

execução e sua manutenção para o orçamento público, estabeleceram-se prioridades e metas 

de atendimento à população. Definiu-se então como prioritário o atendimento às crianças de O 

a 6 anos de idade, provenientes de famílias com renda de até três salários mínimos" (Rev. 

Creche em Curitiba: espaço de educação, 1992: 19-20). 

Não obstante a pressão que a Promotoria Pública exerceu sobre a existência destes 

critérios discriminatórios, exigindo o cumprimento do Estatuto, onde creche é para todas as 

crianças, os critérios permaneceram os mesmos, tanto nas Creches Oficiais como nas 

Comunitárias, que procuraram seguir as determinações da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

O destaque que tem sido dado à questão sócio-econômica, e a permanência deste 

critério ao longo das gestões, tem causado sérios problemas para as famílias que se utilizam 

deste serviço: "Quando a família começa a melhorar o que acontece é que há uma pressão da 

comunidade para essa criança sair da creche. Isso acontece principalmente nas creches 

comunitárias; as voluntárias dizem que não querem trabalhar para quem não precisa. Inclusive 

teve o caso de uma voluntária que fez uma análise baseada nos bens materiais das famílias 

atendidas" (depoimento, 1996). São critérios que empobrecem as famílias, é o que dizem as 

diretoras de creches. 

No PIA, a procura por vaga não tem sofrido a mesma pressão, há vagas ociosas o 

que faz com que os critérios sejam mais flexíveis. Dão preferência a famílias de até 3 salários 
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mínimos e a crianças e adolescentes que estejam estudando. A coordenadora do Projeto 

confirmou que dispõem de vagas em todos os equipamentos e, apesar do critério de idade e 

escolaridade, "( ... ) chegando lá, querendo participar pode participar ( ... ) Quanto à seleção, tem 

casos especiais quando crianças de 5/6 anos participam do programa, mas quem decide é a 

direção da unidade". 

Em relação às crianças e adolescentes considerados de risco, os critérios têm sido 

o encaminhamento do Juizado de Menores e a abordagem de rua. 

Os critérios utilizados em creche remontam a meados dos anos 70, quando o 

Instituto de Assistência ao Menor-órgão estadual responsável, na época, pelo garante das 

políticas definidas pela então FUNABEM-, os definiu, influenciado pela concepção dominante 

de que os problemas com as crianças e adolescentes - os chamados menores - decorriam 

basicamente "da indigência ou desorganização do meio doméstico" o qual deveria ser 

econômico e socialmente fortalecido (Revista Brasil Jovem, 1972: 6). Estes critérios 

permaneceram os mesmos até os dias de hoje, com apenas algumas pequenas e insignificantes 

reformulações. 

Em documento de 1980 daquele Instituto, eram os critérios assim definidos: 

• per-capita familiar até 15% do salário mínimo vigente; 

• crianças carentes sócio-economicamente; 

• crianças em idade pré-escolar, cujos pais trabalham; 

• crianças cujos pais sejam portadores de vícios ou incapacitados fisico ou 

mental; 

• crianças cujos pais estejam desempregados, ou exercendo subempregos; 

• crianças encaminhadas pelo Juizado de Menores ou pelo CEDIT; 

• prioridade a crianças da mesma família; 

• visita domiciliar. (paraná, 1980) 



290 

Ao pesquisarmos estes dados ficou-nos uma curiosidade que gostaríamos de 

compartilhar: a exigência do exame médico da mãe quando da matricula da criança. Não 

entendemos os motivos. 

Sabemos que havia uma certa resistência da Prefeitura Municipal de Curitiba, nos 

anos 70, em aceitar estes critérios, principalmente porque algumas creches como a Atuba, 

situavam-se em bairros não tão carentes e, conseqüentemente, as crianças atendidas 

integravam famílias com per-capitas maiores do que os determinados. Os técnicos do então 

Departamento de Bem-Estar Social, conseguiram conciliar as exigências do órgão estadual 

com as demandas da população. Não sabemos quais os artificios que foram utilizados, mas 

gradativamente, em função dos convênios, os critérios definidos ao nível federal/estadual, 

foram assumidos integralmente pela Prefeitura. 

Podemos compreender que até meados dos anos 80, quando os órgãos federais 

definidores das políticas ainda tinham uma grande influência na definição e controle das 

políticas, que a Prefeitura de Curitiba subordinasse suas ações a estas instituições. Não 

entendemos, entretanto, porque estes critérios permaneceram até hoje, sem reformulações 

importantes. Parece-nos que a ausência de unidades suficientes para o atendimento às 

necessidades das crianças na faixa etária de O a 6 anos é que tem determinado a permanência 

destes critérios, considerados por nós inadequados. Estes critérios, na verdade, protegem o 

poder público municipal em relação à universalização das políticas da educação informal da 

inf'ancia e da adolescência, principalmente no que se refere à faixa etária de O a 6 anos. 

Ao consideramos os fatores analisados podemos concluir que as políticas da área 

da educação informal da criança e do adolescente, a despeito dos critérios para a instalação 

dos equipamentos procurarem conciliar densidade demográfica com situação sócio-econômica 

da população e a faixa etária ser abrangente, não obedeceram ao princípio da universalização, 

pois: o número de equipamentos sociais não atendeu, em nenhuma gestão, às necessidades da 

população, principalmente da faixa etária de O a 6 anos, não mantendo, ademais, o índice de 



291 

implantações estabelecido na gestão 86-88; o percentual de atendimento às crianças e aos 

adolescentes foi insignificante em relação à população pertencente à faixa etária estudada, 

existente na cidade e; a preocupação com a abrangência dos programas foi principalmente 

direcionada à população de crianças e dos adolescentes em situação de violência, 

exploração e distância em relação ao vínculo familiar. 

2.2.1.2.3 Caráter de Direito 

a) Características da Gerência e Manutenção 

A gestão 83-85, respondendo a algumas das reivindicações dos movimentos 

populares e acreditando ser responsabilidade do Estado a manutenção e gerenciamento dos 

equipamentos sociais, tinha como um dos seus objetivos a oficialização das Creches de 

Vizinhança. Algumas discussões foram estabelecidas com as diretorias das Associações de 

Moradores, as quais gerenciavam estas unidades sociais, a fim de negociar o processo de 

mudança. A possibilidade de perda do poder por parte destas associações em função da 

oficialização das creches, ocasionou algumas resistências, tendo o poder público municipal 

decidido apenas pela contratação dos funcionários, garantindo, assim, uma maior ingerência da 

Prefeitura Municipal de Curitiba em relação a estas unidades sociais. 

Mesmo acreditando caber ao Estado a manutenção e o gerenciamento dos 

equipamentos sociais, das 10 creches implantadas nesta gestão, 3 foram de Vizinhança. Um 

número significativo a ser considerado. 

É interessante ressaltarmos que, nas gestões anteriores havia sido instituído o 

Programa de Voluntariado do Paraná/PROVOPAR-Curitiba. Ligado à primeira-dama da 

cidade, desenvolvia basicamente um trabalho com as creches da PMC, constituindo-se grupos 
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de voluntárias, principalmente das classes economicamente mais abastadas da cidade, cuja 

intenção era a de amadrinhar as creches. Este amadrinhamento significava prover alguns 

recursos que o poder público alegava não poder providenciar, como foi a compra de fogões 

semi-industriais para os CEMIC e, providenciar as festas de Natal das crianças das creches e 

alguns passeios. Havia sérios problemas com estes grupos de madrinhas que, muitas vezes, 

tentavam interferir nas concepções do trabalho desenvolvido (houve um grupo que decidiu que 

as crianças de sua creche teriam que usar uniforme porque suas roupas não eram adequadas). 

Em 83 houve uma mudança em relação a este programa, acabando com a função 

de madrinha. Estabeleceu-se uma integração maior com o Setor de Atendimento Infantil onde 

as decisões eram centralizadas e definidas. O PROVOP AR passou a ter importância como 

apoio às Creches de Vizinhança. 

Segundo depoimentos, procuraram, na época, responsabilizar as empresas pelos 

filhos de seus funcionários, o que não foi conseguido em função da ausência de respaldo legal, 

conforme argumentaram. 

Na gestão seguinte, 86-88, foi aberta a possibilidade das Creches de Vizinhança 

oficializarem-se conforme o interesse das Associações de Moradores. Apenas 5 creches 

decidiram pela oficialização. 

Todas as implantações nesta gestão foram de creches oficiais. Mesmo o Programa 

Irmão Menor que, para a sua execução utilizava-se de prédios cedidos por outras instituições, 

era integralmente mantido e gerenciado pela PMC. Não temos conhecimento de ter havido 

neste período de governo, a implantação de ações que subtendessem o caráter filantrópico 

quanto a gerência e manutenção de equipamentos sociais. 

Em 1989 o PROVOP AR foi reativado sob uma outra perspectiva, instituindo o 

Programa Vale-Creche que ofereceu a empresas particulares sediadas no município, a 

profissionais liberais e a pessoas fisicas 
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"( ... ) a possibilidade de vagas a serem utilizadas por filhos de seus 

funcionários, em qualquer creche da rede oficial da PMC ou 

conveniada. Essa participação se dá através de carnês: o Vale-Doação, 

que é uma doação pura e simples, sem implicar o fornecimento de 

vaga, e o Vale-Vaga, que oferece em troca uma vaga nas creches da 

PMC, ou conveniadas; ambas as modalidades oferecem beneficios 

fiscais aos participantes" (Sebastiani, 1996: 49). 

Este programa foi, talvez, o maior destaque desta gestão, sendo concebido como 

uma participação positiva de uma sociedade solidária nas políticas de educação informal da 

criança e do adolescente na cidade de Curitiba. O Vale-Creche recebeu o apoio da mídia tanto 

de Curitiba como do restante do país, que o considerou modelo a ser imitado por outras 

cidades como uma importante possibilidade de resolução do problema da criança no Brasil. 

Nesta gestão, frente à necessidade imposta pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e da responsabilização do município em relação ao desenvolvimento das políticas 

assistenciais e sociais, Curitiba teria que assumir, integralmente, suas crianças e seus 

adolescentes. A decisão do governo foi estabelecer parcerias com entidades filantrópicas a fim 

de atender a população que anteriormente era responsabilidade exclusiva do governo estadual, 

isto é, os meninos e meninas considerados em situação de risco. Conforme os depoimentos, 

foram as instituições religiosas as que mais ativamente participaram deste trabalho. 

A despeito de neste período o maior número de Creches de Vizinhança ter sido 

oficializado - oito creches -, o que poderia supor uma preocupação com o princípio da justiça e 

não com o da caridade, instituiu-se um programa denominado de Creches Comunitárias. Este 

programa, de início, aproveitou a rede de creches filantrópicas existente na cidade, 

estabelecendo convênios por meio do pagamento de per-capitas. Utilizando dos recursos do 
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Vale-Creche, o governo construiu 10 Creches Comunitárias (anexo 07), sendo que uma delas, 

Caramuru, foi posteriormente oficializada. 

Há que ressaltarmos na própria definição deste programa, seu caráter 

eminentemente filantrópico: creches comunitárias são "entidades particulares de cunho 

filantrópico que recebem apoio técnico-financeiro da SMCr". 

Interessante é que nesta gestão ficou definido que não haveria mais Creches de 

Vizinhança; ou estas creches seriam oficializadas ou teriam que transformar-se em Creches 

Comunitárias. Os argumentos utilizados para esta definição foi o da acentuada dificuldade em 

relação à duplicidade de gerenciamento, já que os funcionários eram da PMC. As Associações 

de Moradores, portanto, foram obrigadas a decidir e grande parte optou pela oficialização. 

Consideramos realmente dificil, mas salutar aos princípios democráticos, 

compartilhar qualquer que seja o gerenciamento, principalmente quando envolve uma relação 

caracterizada mais pelo fator político, e este, parece-nos, era o caso das Creches de 

Vizinhança. 

O programa de Creches Comunitárias fortaleceu-se na gestão seguinte quando, das 

23 creches construídas, 13 o foram no sistema comunitário. As creches comunitárias 

continuaram a atender a faixa etária de 7 a 12 anos com a Prefeitura Municipal de Curitiba 

pagando Yz per-capita. Nessas creches tem havido dificuldades quanto a aquisição do material 

pedagógico, o que induz à uma queda da qualidade. No documento (de apenas uma página) do 

Programa de Apoio às Iniciativas Comunitárias que explica o Programa, as creches são 

definidas como: "creche comunitária tem como característica ser uma instituição filantrópica, 

isto é, sem fins lucrativos. É a creche comunitária instalada em decorrência da necessidade 

social da comunidade. Ela se destina ao atendimento das crianças de zero a seis anos em 

período integral, cuja renda familiar não ultrapasse de três salários mínimos". 

Podemos concluir que a PMC, nas duas últimas gestões, mediante as ações da 

Secretaria da Criança, tem imposto ao trabalho na área da mancia e adolescência uma 
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característica muito mais assistencial do que de direito, tanto em decorrência da instalação das 

Creches Comunitárias como com a utilização, assumida pelo poder público, da rede de 

filantropia existente na cidade, introduzindo-a na esfera do Estado. 

b) Método Pedagógico 

Algumas gestões caracterizaram-se pela ausência de um método sistematizado 

como é o caso das gestões 83-85 e 86-88. Segundo depoimentos havia uma falta de 

sistematização teórica, baseando-se as ações fundamentalmente nas necessidades das etapas do 

desenvolvimento infantil. 

Nesta época, no Brasil, as orientações em relação às ações desenvolvidos com 

crianças em creches eram fundadas na necessidade de um desenvolvimento afetivo harmonioso 

e, os princípios psicológicos é que determinavam a metodologia. Não havia um saber 

sistematizado em relação ao trabalho em creches públicas, cujos profissionais não conseguiam 

trazer para este âmbito, as inovações e a sistematização das ações em um método, já que a 

realidade destas creches diferiam sobremaneira das particulares; tanto em relação ao tempo de 

permanência como pelo objetivo de sua existência (as creches, ou pré-escolas particulares, em 

sua maioria, funcionavam meio periodo e, o trabalho das mães não era a condição para a 

permanência das criança). Esta concepção aparece nos relatos de experiência de creches em 

todo o país: 

"A atuação pedagógica fundamenta-se na compreensão das 

caracteristicas específicas de cada estágio do desenvolvimento infantil 

e baseia-se no princípio de que o conhecimento é constituído pelo 

sujeito nas diferentes interações que ele mantém com o mundo, desde 

o seu nascimento" (falando sobre a creche da USP) ( ... ) "O método 
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psicopedagógico aplicado é o da exploração dos interesses 

demonstrados pelas crianças ( ... )" (creche do Ministério das Relações 

Exteriores) (Rev. Relato de Experiências, 1988: 25-9). 

Se havia a intenção de que o método e a metodologia utilizados permitissem que a 

criança e o adolescente refletissem sobre sua realidade, a prática não o demonstrou. O pessoal 

tanto de creche como de outros programas da área da inf'ancia e da adolescência, não estava 

qualificado para entender os objetivos de qualquer método que se apresentasse; tanto os 

profissionais de formação básica, como os de nível médio e os de nível superior. Havia uma 

demanda sempre maior do que o pessoal disponível para os projetos e a reflexão por parte dos 

funcionários nunca foi uma prática. Era comum escutar-se dos dirigentes: "Tem que atender e 

não dá para parar". Havia uma corrida constante para resolver questões administrativas e de 

infra-estrutura das creches e dos outros equipamentos sociais. 

Não obstante algumas tentativas em aprofundar as discussões e sistematizar as 

ações, estas eram baseadas no esponteneísmo que justificava a ausência de um método mais 

crítico e de pessoal capacitado. O Manual de Orientações (1986: 6) demonstra nossa 

afirmação: 

"Os princípios metodológicos: respeitar a criança no seu estágio de 

desenvolvimento, estimular, explorar e oportunizar o desenvolvimento 

de todas as potencialidades da criança quanto aos aspectos fisico, 

emocional, intelectual e social; criar um ambiente que favoreça a 

organização, participação, escolha e decisão da criança com relação a 

ela própria, ao seu relacionamento com os companheiros e à creche 

(. .. )" . 



297 

Diferentemente de Sebastiani que acredita que nesta época "não se compreendia o 

significado de educação para a criança de zero a seis anos e nem se sabia definir o que é uma 

proposta pedagógica e o que ela deve contemplar" (Sebastiani, 1996: 45), pensamos que, nesta 

ocasião a necessidade maior era a de se romper com os padrões educacionais rígidos que 

determinavam as ações no processo educacional formal. Não podemos esquecer de que o país 

passava por um processo de tentativa de rejeição ao autoritarismo. 

Esta preocupação refletiu-se também na metodologia escolhida para o trabalho 

com as crianças e os adolescentes egressos das ruas. Em relação aos adolescentes acreditava

se que o melhor método seria o da "educação pelo trabalho": "Os 178 menores que 

freqüentam a Escola da ASSOMA ( ... ) recebem educação básica inspirada na pedagogia de 

Makarenko e Paulo Freire, equivalente às primeiras quatro séries do primeiro ciclo ( ... ) 

Definida como experiência pedagógica livre, é uma escola aberta, de procura espontânea" 

(Rev. Fundação Pedroso Horta, 1989: 14-5). Metodologia desenvolvida basicamente com 

adolescentes pertencentes às classes menos favorecidas. 

Acreditamos que havia, na época, o que podemos denominar de discriminação 

inversa: a população era considerada como oprimida e sem possibilidades de manifestar sua 

cultura, suas opiniões, seus conhecimentos. Propunha-se então, que as ações na área social 

refletissem a libertação desta opressão. Ingenuamente, pensaram os profissionais responsáveis 

por este processo, que agindo diferente, até mesmo antagonicamente aos padrões 

convencionais, esta população poderia libertar-se e ter acesso ao conhecimento produzido. O 

mundo além das fronteiras brasileiras caminhava para outros rumos onde havia mais 

competição e menos solidariedade. Era, pois, como se tentassem criar um mundo a parte. 

Esta postura influenciou sobremaneira o trabalho desenvolvido com as crianças e os 

adolescentes. 

Os educadores dos diferentes programas, em sua maioria, não tinham tido acesso, 

nem teórico nem vivenciado, à uma prática educativa que falasse em liberdade e respeito. Para 
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nós, este foi, provavelmente o maior empecilho para o alcance da sistematização e da execução 

da metodologia proposta. 

Na gestão 89-92, houve uma preocupação em sistematizar-se as ações e de se 

determinar o método a ser utilizado. Junto com a Universidade Federal do Paraná, a Secretaria 

da Criança desenvolveu o Projeto Araucária, que na gestão anterior fora assumido pela 

Secretaria Municipal da Educação e procuraram, por meio dele, capacitar todos os 

funcionários das creches em relação ao que definiram como uma metodologia relacional 

construtivista. 

Foram instituídos os cadernos pedagógicos para maternal 2 e Jardim I em 1992, a 

fim de orientar as atividades. "A idéia inicial era de que os cadernos servissem para nortear o 

trabalho, mas depois os atendentes deveriam procurar outros caminhos. Só que os cadernos 

serviram como muleta de trabalho" (depoimento, 1996). Foi uma época em que os 

funcionários participavam mais, quando foi feito um estudo da proposta com os funcionários. 

Havia uma preocupação, constatada na maioria dos documentos, em transformar 

as creches em um espaço de educação, como se esta preocupação não existisse anteriormente. 

Tanto que, a metodologia utilizada a partir de 1989, baseada nos princípios de 

Psicomotricidade e Estimulação, com crianças com menos de dois anos existia desde 1980, 

com o nome de Projeto de Estimulação Essencial. 

Considerou Sebastiani, em sua dissertação de doutorado que, na gestão 89-92, 

"(. .. ) houve uma preocupação real da equipe técnica responsável pela execução do Programa 

de Creches, com a proposta educacional e o aperfeiçoamento dos recursos humanos ( ... ) foi 

nessa administração ( ... ) que se pôde verificar que foram realmente executadas ações no 

sentido de procurar transformar a creche em espaço de educação" (Sebastiani, 1996: 90-135). 

Não conseguimos entender o que concebem tanto Sebastiani como os profissionais 

responsáveis pela elaboração da proposta pedagógica por, espaço de educação. Mesmo com a 

proposta pedagógica desenvolvida no período 89/92, as ações continuaram sendo 
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determinadas pela eqUipe central e as atendentes infantis continuaram perdidas, já que 

precisavam de muletas, como os cadernos pedagógicos. 

Esta proposta pedagógica elaborada, em 1992, pela eqUipe central com a 

colaboração de representantes do Projeto Araucária, ademais, é extremamente diretiva. O 

documento fala da necessidade de ser dada "( ... ) uma maior coerência e integração à ação 

educativa desenvolvida nas creches" (propõe-se na Diretoria de Creches a utilização de uma 

metodologia construtivista) e, no entanto, não há parágrafo em que o verbo dever não seja 

declinado: "Sua presença não deve ser diretiva ( ... ) o educador deverá prever ( ... ) deverão ser 

previstas ( ... ) A creche envolvida no processo educativo, não só pode como deve incorporar 

uma visão (. .. )" (proposta Pedagógica de O a 6 anos, 1992: 17-20). 

A metodologia utilizada com as crianças e adolescentes considerados em situação 

de risco, permaneceu a da "educação pelo trabalho", que foi incorporada pelo PIA. 

Na gestão seguinte, 93-96, os responsáveis pelo PIA questionaram esta 

metodologia, considerando que não se poderia aplicá-la em todas as atividades desenvolvidas, 

mas sim apenas naquelas que gerassem renda. Segundo eles, a "educação pelo trabalho" 

tomara-se um chavão, que havia virado moda na época, pois os educadores e os diretores dos 

PIA não sabiam nem o que diziam e nem a execução desta metodologia. O PIA assumiu, 

então, a proposta pedagógica baseada em uma pedagogia histórico-crítica, a mesma que 

passou a fundamentar as ações desenvolvidas com as crianças e adolescentes considerados em 

situação de risco 

É interessante salientar que desde a constituição da Secretaria da Criança, houve 

uma nítida divisão entre as ações desenvolvidas em creches e aquelas direcionadas aos 

adolescentes e crianças em idade escolar (PIA) e em situação de risco. Não houve um método 

único a direcionar o trabalho desenvolvido na Secretaria: ''Não sei porque nunca teve essa 

linha única. Não sei se é porque ela cresceu muito e as prioridades eram outras. Talvez isso até 

seja um processo". 
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Nesta gestão, em 1993, foi escrita uma revista, em parceria com o IPPUC e a 

Universidade Federal do Paraná, contendo a proposta pedagógica do trabalho em creche. 

Baseando-se na perspectiva sócio-histórica de Vigotsky e outros autores, esta proposta: "( ... ) 

procura abrir espaço para o potencial criador das crianças e dos adultos que com elas 

trabalham e, assim, favorece que adultos e crianças libertem a sua fala, a sua imaginação, o seu 

trabalho cotidiano". 

Interessante é que o verbo dever utilizado na proposta anterior, foi modificado 

para o verbo poder, declinado com a mesma intensidade. É para nós, uma proposta pedagógica 

que, ao dizer pouco sobre a fundamentação das atividades e quase nada sobre que criança se 

quer construir, diz muito o que deve ser feito. 

A fim de operacionalizar esta proposta, foi escrito um livro (mimeo), denominado 

"A História do Pequeno Reino", que segundo depoimentos foi muito bem aceito pelas 

atendentes de creches que o receberam em doses homeopáticas durante as permanências, isto 

é, os encontros de orientação. 

De autoria de um assessor da Secretaria, o livro utiliza de um conto de fadas como 

técnica para o repasse dos conhecimentos. Não questionamos esta técnica, pode ser até que 

facilite a compreensão de uma metodologia pedagógica que muitas vezes assemelhe-se árida. 

A história contada, entretanto, é tendenciosa e inadequada a uma pedagogia que se pretenda 

libertadora, apresentando as crianças como súditos incompreendidos por uma rainha, a 

atendente infantil, que é transformada pelo toque mágico da fada (as supervisoras) 

(Rischbieter, 1994) 

Podemos afirmar que, a despeito de todas as intenções, nenhuma das propostas 

pedagógicas utilizadas nas diferentes gestões, conseguiu estabelecer um processo educativo 

realmente transformador da realidade, considerando a criança e o adolescente como sujeitos. 

IIBUOTEC~ Mf\~m HE'!~aUE SIMONSEI 
FUNDACÃO GETUUD VARGAS 



c) Títulos dos Diversos Programas 

TÍTULOS DADOS AOS PROGRAMAS NAS DIFERENTES GESTÕES 

Categoria dos Programas GESTÕES 

1983-1985 1986-1988 1989-1992 1993-1996 

Centro de Creche Oficial 
Atendimento Creche Oficial Creche Oficial Creche Oficial 

Infantil 
Gerencia CEMIC 

mento 
PMC Implantado em 1990 na 

Atendimento O Projeto Estimular (extinto em - Secretaria de Saúde como um -
a 6 anos 85) programa restrito desta área 

Gerencia Creche de Vizinhança Creche de Vizinhança 
mento outras Creche de Vizinhança Creche Comunitária 

Entidades Projeto Mãe Solidária (extinto 
em 84) Creche Comunitária 

Centros de Centro de PIA ( Programa de Integração 
Atividades Atendimento Atendimento Projeto Irmão Menor RecriançaIPIA (1991) da Criança e do Adolescente 

Atendimento Infantil Infantil 
CEMIC 

7 anos em 
Profissiona - Projeto Irmão Menor Preparação para o Trabalho 

diante lização 

- PROCAP - Programa de Bom MeninolPIA no PIA no Oficio 
Colocação e Acompanhamento Oficio( 1991) 

Profissional 

--_._--- .. -
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PROCAR(Programa de P AMER- Projeto de Atendimento PAMER- Projeto de Atendimento I 

Abordagem Organização da Criança e do SIM-Sistema de Integração do a Meninos e Meninas de Rua a Meninos e Meninas de Rua 
Adolescente de Rua !Primeira Menor 

Mão (1984) 
Projeto Pequeno Mercadeiro e em 

Projeto Meninos da Feira - 1991 passa a chamar-se Meninos Meninos na Feira e 
Apoio a na Feira Pequeno Jornaleiro que em 1996 

"atividades 
remune Pequeno Jornaleiro Projeto Pequeno Engraxate passam a integrar o Projeto de 
radas" Pequeno Jornaleiro Atendimento 

Atendimento à Criança e Adolescente 
Pequeno Jornaleiro Trabalhadora 

Projeto Guia-Mirim 
Meninos Profissiona - -

lização ASSOMA (instituição ligada à Formando Cidadão (1995) 
PMC, mas de caráter 

independente) 
de Rua 

Jardineiros 
Casa do Pequeno Jornaleiro Casa do Pequeno Jornaleiro 

(República) (República} 
Casa do Pequeno Jornaleiro República Orleans (1989) República Orleans (1989) 

Internamento (República) 
- Casa do Piá (1992) Casa do Piá (1992) 

República do Piá (1995) 

Casas de Apoio 

PAC- Programa Artístico e 
Atividades Atividades esportivas e Cultural 
Recretivo- recreativas não sistematizadas Unidade de Aprendizagem e Unidade de Aprendizagem e 
culturais Programa Esportes e Cultura (1992) Cultura (1992) 

Recreação 

ProNama de Passeios e Visitas 
Programa Harmônicos 

~-
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PAMER- Projeto de Atendimento P AMER- Projeto de Atendimento 
Abordagem PROCAR/Primeira-Mão SIM-Sistema de Integração do a Meninos e Meninas de Rua a Meninos e Meninas de Rua 

Menor 
Apoio a Projeto de Atendimento à 

"atividades - - - Criança e Adolescente 
remune Tabalhadora (1995) 
radas" 

Profissiona ASSOMA- Escola Oficina Casa Apolônia Janiak (passa a ser Casa Apolônia Janiak 
lização - Desembargador Cunha Pereira casa de cursos) 

- República das Meninas Nova 
Casa Apolônia Janiak - Esperança (1993) 

Atendimento Internamento - - Casa das Meninas (1996) 
Casas de Apoio Casas de Apoio Casas de Apoio 

Meninas de PAC- Programa Artístico e - -
Rua Atividades Cultural 

Recreativo- Atividades Esportivas Programa Esportes e - -
I Recreação 

culturais e Recreativas não sistematizadas Programa de Passeios e Visitas - -

Programa Harmônicos - -
Projeto Cola (restrito à venda Projeto Cola (restrito à venda 

deste componente) deste componente) 
Programas de Atendimento Projeto Atendimento PROCAUD (Projeto de Atenção a PROCAUD- atendimento 

à Drogadição - Menor Criança e o ambulatorial (1992) 
Cheirador de Cola Adolescente Usuário de Drogas) 

- atendimento ambulatorial PROCAUD- Centro-Dia (1996) 
(1992) 

Programas de SOS Criança 
Atendimento a Coma - - SOS Criança (1989/1990) Projeto Berçário Municipal 

Casos de Criança e o (crianças de O a 24 meses em 
processo de adoção) 

Violência Adoles Casa do Menino Jesus -1993 
contra a cente (Internamento de crianças de O a 

Criança e o 8 anos, vítimas de agressão e/ou 
Adolescente violência sexual) 

Com a Família - - SOS Acompanhamento Familiar SOS Acompanhamento Familiar 
(1991) 

(Quadro n. 17) 



Os títulos dados aos programas denotam um caráter protecionista, onde o tamanho 

da criança e do adolescente é sempre lembrado como uma característica que determina uma 

necessidade de proteção e uma preocupação que estas pessoas continuem ''boazinhas'', sem 

necessidade de se rebelarem: Bom Menino, Irmão Menor, Pequeno Mercadeiro, Casa do Piá. 

Algumas denominações lembram a necessidade que as autoridades têm de enquadrar estas 

crianças e adolescentes: Programa de Integração da Criança e do Adolescente e Sistema de 

Integração do Menor. 

Alguns títulos descrevem apenas os programas e, o único com uma denominação 

mais distante do caráter assistencial - Formando Cidadão -, quando definido, concebe o 

adolescente como alguém a ser recuperado: ''Resgatar os adolescentes excluídos dos 

beneficios do desenvolvimento da sociedade, possibilitando a esse segmento oportunidades de 

construção de uma cidadania plena". 

Ao analisarmos as características da gerência, método pedagógico utilizado e os 

títulos dos diversos programas, podemos afirmar que o caráter dado às políticas da educação 

informal da inf'ancia e adolescência tem sido assistencial, principalmente em relação às duas 

últimas gestões, ressaltando-se a de 93-96. 

2.2. 2 Procedimentos políticos de Controle e de Participação por parte da população 

Os trabalhos desenvolvidos na área da educação informal da inf'ancia e 

adolescência, pressupuseram, nas diversas gestões, diferentes concepções de inf'ancia e de 

adolescência, de família e de comunidade. Estas concepções contribuíram sobremaneira para 

a determinação das relações que se estabeleceram nos trabalhos desenvolvidos nas unidades 

dos órgãos responsáveis por esta política, ao longo do período estudado. Observá-las, pois, é 

fundamental para que possamos compreender quais os recursos disponíveis à população, que 

tenham colaborado com a sua participação no âmbito destas políticas. 
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2.1 Crianças e adolescentes 

Na gestão 83-85, apesar da implantação de uma nova forma de se ver o trabalho 

social, as unidades de atendimento à infância continuaram sendo concebidas como resolução 

de carências e ausência materna. A creche era considerada como local indispensável às famílias 

de baixa renda, cujas mães, por razões diversas, passaram a exercer atividades fora de suas 

casas. 

Apesar das tentativas em se criar uma abordagem do trabalho com a criança 

distinta às anteriores, a participação no processo decisório e no planejamento não foi alcançada 

por esta faixa etária. Interessante é a síntese, sobre este aspecto, que faz uma funcionária que 

na época trabalhava no Setor: 

"Aliás, acho que as crianças não eram consultadas para nada. Havia um 

ingrediente de metodologia de conversar com a criança. Ninguém tinha 

realmente como propósito avaliar o que eles queriam. Na verdade, a 

nossa grande preocupação era de quem estivesse trabalhando com as 

crianças tratasse bem delas". 

Os anos de 86-88, no entanto, foram influenciados por um movimento nacional em 

direção à reconquista (ou conquista) de uma condição de cidadania perdida durante o período 

de autoritarismo no Brasil. Este movimento refletiu-se na área da inf'ancia e adolescência, com 

a atuação do então recém organizado Movimento de Meninos e Meninas de Rua, da Pastoral 

do Menor, do Conselho Nacional da Condição Feminina, de juristas e de profissionais de 

diversas áreas que, passaram a defender e propagar o princípio da cidadania como não mais 

exclusivo aos maiores de idade. Criança e adolescente passaram a ser vistos como sujeitos de 
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direitos e, conseqüentemente, suas necessidades deveriam deixar de estar atreladas às 

necessidades das suas famílias. 

A despeito da Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio do Departamento de 

Desenvolvimento Social e da Diretoria da Criança, ter assumido oficialmente este discurso, 

tanto a prática cotidiana e os discursos dos diferentes representantes do governo e seus 

funcionários, apresentaram-se repletos de contradições. Sem desconsiderarmos a importância 

que foi a incorporação do princípio da cidadania ao nível das políticas da área por nós 

estudadas, a denúncia destas contradições implica em constatarmos as dificuldades inerentes a 

qualquer tentativa de instalar-se um processo democrático. 

Em alguns momentos, os discursos direcionam-se para a consideração do 

princípio da cidadania, e em outros, repetem as mais antigas e retrógradas concepções de 

imancia e adolescência. O Manual de Orientações, elaborado em 1986, é um bom exemplo do 

que afirmamos. Nele, a criança foi concebida tanto como cidadã, como aquela que corre riscos 

por estar afastada da mãe e como carente em potencial. Houve ocasiões em que se apelou para 

um discurso piegas e antigo como "educar será essencialmente cultivar o indivíduo, desdobrar 

sua natureza, propiciar desenvolvimento harmonioso da individualidade em consonância com 

as expectativas da sociedade" (Manual de Orientações, 1986: 05), e onde a sociedade existente 

era o parâmetro do processo educativo. 

Contradições existiram nos discursos, mas houve uma procura em definir-se a 

creche como uma conquista da cidadania: ''Entendida como um direito da mulher trabalhadora 

e um direito da criança as creches visaram proporcionar possibilidades de recriar o processo de 

socialização e através dele interferir na realidade social que envolve a criança. A educação na 

creche, partindo da vivência da realidade, levou em conta o meio cultural, a linguagem, os 

interesses, as necessidades e os valores da população" (re1.86). 
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A denominação dada à Secretaria criada (em 1986) para o desenvolvimento das 

políticas da área da mancia e adolescência - Secretaria do Menor - foi, parece-nos, um 

componente de negação do princípio da cidadania nesta área. 

Em relação ao Irmão Menor, o discurso mostrou-se maIS coerente. Mesmo 

aceitando as determinações do governo federal em relação ao tripé, trabalho, esporte e 

alimentação, a orientação para o trabalho não apareceu como uma apologia da ocupação 

infanto-juvenil. Foi assim definida no relatório de 1986: "A orientação para o trabalho consiste 

basicamente na proposição de um trabalho educativo com as crianças e adolescentes, 

extrapolando o nível de conhecimento prático e técnico-informativo acerca das questões do 

mundo do trabalho, mas que se efetue de forma a contribuir para uma consciência vivenciada 

de relações desalienadas do trabalho, onde o homem seja o sujeito e não o objeto executor 

separado da consciência". 

Esta concepção, entretanto, foi contradita nas ações do Programa de 

Encaminhamento Profissional, que surgiu nos rastros do Projeto Bom Menino do governo 

federal. 

A despeito de alguns avanços nas concepções de inf'ancia e adolescência e nos 

discursos desta gestão, a participação no planejamento e no processo decisório por parte das 

crianças e dos adolescentes continuou a ser desconsiderada nas ações ao nível pedagógico, 

administrativo e político. 

Desapareceu do discurso, o princípio da cidadania durante as gestões seguintes. 

No período 89-92, houve uma retomada da concepção de inf'ancia e adolescência como seres 

necessitados de proteção e de integração à família e à sociedade, o que pode ser constatado 

nos objetivos da Secretaria da Criança. Na rotina das atividades de creche, a participação das 

crianças e dos adolescentes continuou a ser negada, a despeito da afirmação, contida em 

documentos da Secretaria, de creche como um espaço de educação. 
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Nos programas direcionados às crianças, mas principalmente aos adolescentes em 

situação de risco, vislumbramos o início de um processo de participação nas questões 

administrativas, políticas e pedagógicas. 

A gestão seguinte, entretanto, representou para nós, um considerável retrocesso 

quanto à concepção do social. A então presidente da Fundação de Ação Social da Prefeitura 

Municipal de Curitiba e presidente do Instituto Pró-Cidadania de Curitiba assim definiu a 

atuação da área de assistência social: "A ação social está muito próxima das mulheres, 

exatamente porque é um assunto que requer muita sensibilidade, muito empenho e muito 

coração, e nada melhor que uma mulher para entender os problemas da ação social" (Sansone, 

1995: 5). Na continuidade de seu discurso fica claro a concepção de assistência como guarda: 

''Pegamos todas essas pessoas que colhem papel, colocamos sob a nossa guarda, e as nossas 

assistentes sociais começaram a conversar com elas" (Sansone, 1995: 13). Assemelha-nos aos 

discursos proferidos no início do século. 

Se o Instituto Pró-Cidadania criado naquela gestão foi definido como "sociedade 

de direitos privados e com caráter de entidade assistencial e beneficente" (Anais do 20 Fórum 

de Administração Pública: 41), fica-nos dificil imaginar que cidadania possa ser pensada 

diferentemente no âmbito da infância e da adolescência: ''Um dos bonitos programas que o 

Instituto faz é o da troca do lixo por brinquedos e panetones no Natal", disse Evely Iwersen, 

vice-presidente deste Instituto. 

No escopo da Secretaria da Criança permaneceu a intenção de integrar a criança e 

o adolescente à sociedade e, em suas atribuições, uma preocupação em ocupá-los: "Garantir o 

planejamento operacional e a execução de programas de atendimento à criança e ao 

adolescente carente de O a 18 anos para a satisfação de suas necessidades básicas, propiciando 

condições adequadas à sua integração à sociedade e seu desenvolvimento como indivíduo". As 

atribuições foram descritas como: ''Promover o atendimento da criança e do adolescente 
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através de projetos de ocupação integral, iniciação profissional, profissionalização e 

alternativas de ocupação" (pMC- Dados Administrativos, abril/out.94). 

É interessante a clareza com que aparece, no discurso, a conotação basicamente 

assistencialista e preconceituosa do trabalho na área da infância e adolescência desta gestão. 

Segundo um dos assessores da Secretaria, o mesmo que escreveu "A História do Pequeno 

Reino", "( ... ) se formos visitar as nossas creches, parecem criancinhas holandesas ou suíças. 

São as crianças mais pobres da cidade, mas estão muito bem ( ... ) só por esse aspecto 

assistencialista, a creche já seria um investimento espetacular ( ... ) É um investimento em que se 

começa a trabalhar com a criança antes dos 6 anos, quando é muito mais fácil civilizá-la e 

educá-la" (Anais do 20 Fórum de Administração Pública: 53-4). 

Além do aspecto assistencial, preocupou-nos a conotação repressora que algumas 

ações assumiram, principalmente em relação às crianças e adolescentes considerados em 

situação de risco; os atos considerados inadequados acontecidos nas casas de Apoio ou 

Repúblicas eram contidos mediante a atuação da Polícia Militar (este recurso já era utilizado na 

gestão anterior). 

Em relação a exploração da criança e do adolescente por meio do trabalho, houve 

por parte dos técnicos da Secretaria uma aceitação em relação a esta situação. Definiram eles, 

a implantação de um novo programa destinado às crianças e adolescentes trabalhadores, isto 

é, os esmoleiros, os catadores de papel, os guardadores de carro e outros. Estas atividades 

passaram a ser consideradas como pertencentes ao mercado informal de trabalho, devendo ser 

estendidas aos bairros que já possuíssem um processo de auto sustentação econômica. 

Em todos os discursos e práticas existem contradições. A despeito da conotação 

assistencialista que esta gestão assumiu, no trabalho desenvolvido com as crianças e 

adolescentes considerados em situação de risco, apareceram consideráveis avanços quanto a 

participação no planejamento e no processo decisório; principalmente nos aspectos 

administrativos e em algumas questões políticas e pedagógicas: elaboração do regimento 



310 

interno das Repúblicas; reuniões de discussão sobre o andamento das atividades; participação 

na criação de Programas (a 1 a experiência de República foi uma sugestão dos meninos da Casa 

do Piá que estavam em processo de desligamento, inclusive sendo redigida com o antigo 

Diretor da casa e alguns meninos) e; responsabilização quanto a atividades de consertos nas 

casas em que VIvem. 

O PIA procurou desenvolver as atividades nos mesmos moldes, tendo instituído a 

discussão dos regimentos internos de cada unidade com seus participantes. Alguns PIA 

instituíram uma atividade chamada "roda", a ser feita diariamente, onde propunham a 

discussão das dificuldades pelas quais a Unidade estivesse passando. 

A participação nas questões financeiras, nunca foi cogitada em qualquer das 

diferentes gestões. 

Quanto as cnanças e adolescentes podemos concluir que, a participação em 

questões administrativas, pedagógicas e políticas, ainda que incipiente, deu-se apenas em 

relação às crianças e adolescentes em situação de risco e aos participantes do PIA. Não houve, 

entretanto, a institucionalização de procedimentos políticos que garantissem estes mecanismos 

ou que permitissem a criação de novos. 

Para nós, os programas desenvolvidos pelos órgãos responsáveis pela educação 

informal da adolescência e da inf'ancia não têm favorecido a criação de um espaço social 

politizado, onde a criança e o adolescente sejam considerados como sujeitos de direito. 

2.2.2.2 Pais das crianças e dos adolescentes 

Na gestão 83-85, houve uma intensificação da participação dos pais nas creches, 

mediante a atuação das equipes multidisciplinares que levaram para o interior destas unidades 

sociais, discussões sobre questões políticas, como a necessidade de participação em 

Associações de Moradores, Movimento de Mulheres, e outros. F oram criadas as comissões de 
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pais, que entre as atribuições, administravam a verba arrecadada com as contribuições mensais 

(era feita uma avaliação das condições sócio-econômica das famílias, as quais contribuíam com 

uma quantia mensal) e, participavam da definição quanto à priorização dos critérios de seleção 

das crianças e no processo de seleção. Quando os pais não tinham possibilidades de arcar com 

a contribuição mensal, executavam alguma atividade de rotina. Em algumas regionais, a 

comissão também se encarregava em providenciar o desenvolvimento das atividades da creche 

quando as funcionárias, em conjunto, participavam de cursos. Segundo depoimentos, foi a 

época em que as creches mais estavam abertas aos pais. 

A participação dos pais nas questões administrativas (financeiras ficavam restritas 

ao gerenciamento das contribuições mensais), políticas e pedagógicas foi assumida, no 

discurso oficial da gestão 86-88, como fator determinante para que o processo democrático 

atingisse as unidades sociais: " ( ... ) por tratar-se de um direito define-se a participação não só 

como a informação aos pais e a comunidade das atividade desenvolvidas com a criança e dos 

objetivos que se pretende alcançar, mas também como a colaboração efetiva e co-participação 

dos pais em todas as atividades desenvolvidas na creche, através da participação nos cuidados 

e atividades pedagógicas, realizados com as crianças ( ... ) os pais e a comunidade tenham a 

possibilidade de trazer para a creche a sua experiência, opinarem sobre as atividades 

desenvolvidas e as decisões a serem tomadas" (Manual de Orientações, 1996: 16-27). 

Houve uma significativa valorização das comissões de pais, que foram concebidas 

como uma "(. .. ) forma de organização popular, ou seja, um canal pelo qual os pais e a 

comunidade podem se fazer representar na vida da creche" (Manual de Orientações, 1986: 28). 

Estas comissões eram pensadas como um elemento de ligação entre todos os participantes das 

creches - crianças, funcionários e comunidade -, como também com as demais organizações e 

movimentos de bairros. Tinham a responsabilidade de fiscalizar a qualidade do atendimento 

nas unidades sociais, além das atribuições definidas na gestão anterior. Estas comissões seriam, 

ademais, os representantes das creches junto aos órgãos públicos e perante os movimentos 



312 

populares (Manual de Orientações, 1986: 28-9). A despeito da importância destas comissões, 

nenhum mecanismo institucional foi constituído a fim de garantir a sua instituição em todas as 

creches e a sua permanência nas gestões futuras. 

É interessante que nesta gestão deu-se a primeira e talvez a única avaliação de um 

projeto com a participação dos pais e das crianças e adolescentes. No relatório (da gestão) do 

Projeto Irmão Menor aparece a "realização de uma avaliação com os pais e alunos que 

freqüentam o Projeto, através de questionários", dos quais levantaram as dificuldades e pontos 

positivos, propondo as reformulações necessárias ao Projeto. 

A idéia da comissão de pais foi incorporada na gestão seguinte, 89-92, mas sem 

conseguirem institucionalizá-la. Conforme Sebastiani: 

''Enquanto discurso, a importância dada à função social da creche é 

perfeita. Porém, analisando-se mais profundamente o trabalho que foi 

efetivamente realizado, descobre-se que a participação das famílias foi 

pouco considerada ( ... ) nunca houve um projeto sequer que definisse 

diretrizes para as ações voltadas à participação das famílias e da 

comunidade. Nem mesmo de maneira informal esta questão foi 

trabalhada ( ... ) Esses dados nos mostram que as reuniões com as 

comissões de pais são raras, ou seja, há pouquíssima participação dos 

pais através dessas comissões. Já as reuniões com os pais acontecem 

com uma freqüência um pouco maior, apesar de não ser possível saber 

se esse n. o de reuniões satisfaz aos pais e funcionários. Constatou-se 

também que na maioria das reuniões com os pais prevalecem os 

assuntos sobre questões administrativas (repasse de informações sobre 

o funcionamento da creche, lembrete sobre as normas, organização das 

festas e eventos, etc.)" (Sebastiani, 1996: 90-171). 
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Estas afirmações foram comprovadas no trabalho de Siliwiany (sodo) sobre 

'avaliação social', ao analisar o atendimento nas creches como um dos fatores de aferição do 

nível de qualidade de vida da população de Curitiba, no ano de 1990, onde concluiu que: 

''De acordo com este quadro, o índice sintético, ou seja, aquele que 

define o nível de satisfação dos beneficios sociais associados a rede 

oficial de creches, atingiu 37% indicando uma defasagem de 63% do 

nível definido como 'ótimo' (o o o) o ponto de estrangulamento e, 

portanto, a prioridade de intervenção da Seco do Menor para o 

incremento dos beneficios sociais do projeto encontra-se no grupo de 

Participação das Famílias e/ou Comunidade, onde se atingiu um nível 

de satisfação de apenas 28% (000) e, o medidor (000) NoO de Reuniões de 

Pais Realizadas que Constam do Livro Ata, com 64% (000)" 

Mas o medidor que o complementaria, "Conteúdo das Reuniões", 

"(.00) apresenta apenas 22,4% de satisfaçãoo Observou-se durante a 

pesquisa, que as reuniões, em geral, eram desenvolvidas se ocupando 

em grande parte com assuntos meramente administrativos, sem 

praticamente espaço para questões educacionais" (Siliwiany, sodo: 83-7)0 

A responsabilização da família em relação aos problemas da infància e da 

adolescência reapareceu na gestão 92-960 Quando da realização do Seminário 'Criança e 

Adolescente em Situação de Risco- Uma Compreensão Necessária', em 1996, o discurso da 

então Secretária da Criança demonstra claramente esta concepção: 
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"Já sabemos que, mais do que retirar das esquinas das nossas cidades a 

criança que vem engrossar o orçamento familiar, ou mesmo aquela que 

prefere a rua aos próprios pais, precisamos reestruturar a família desta 

criança. Se a criança apanha excessivamente, esta família não vai bem. 

Se a criança ou adolescente não quer ficar em casa, também é sinal de 

que a família não vai bem" (Anais do Seminário: 06). 

A Secretaria da Criança, inclusive, estabeleceu convênio com o Juizado de 

Menores em que todas as famílias das crianças que tenham garantia de atendimento por meio 

dos programas da PMC - cesta básica, vaga na creche e na escola - , que continuarem a 

explorar o trabalho infantil, serão penalizadas e responderão criminalmente, sendo destituído o 

pátrio poder. Os recursos oferecidos pela Secretaria da Criança a estas famílias, entretanto, 

não garantem a permanência das crianças em suas casas; os técnicos da PMC, mesmo sem uma 

análise mais criteriosa, afirmam que as crianças optam pela rua mais em função da violência em 

casa do que pela miséria. Parece-nos, portanto, que esta medida é muito mais uma ação 

repressiva em relação às famílias do que uma inquietação real em resolver as necessidades 

destas crianças e adolescentes. 

A instituição de uma relação positiva das unidades sociais com os pais não foi, 

pois, uma preocupação da gestão 92-96. Conforme os depoimentos, as comissões de pais das 

creches encontravam-se desativadas nesta e na gestão anterior e, só foram reativadas, pela 

necessidade de se regularizar a cobrança das contribuições (a Promotoria pressionava em 

função da ilegalidade de qualquer cobrança por parte do poder público municipal). 

Nos PIA, a participação dos pais também se deu pelos mesmos motivos -

"complementação orçamentária". 

Em relação aos programas relacionados com as crianças e adolescentes 

considerados em situação de risco, o estudo sobre as famílias foi individualizado e o contato 
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com elas se deu na medida do desejo dos jovens. Não houve um trabalho sistematizado com 

estas famílias e, por dificuldades seja de contatá-las ou de entendimento de sua realidade, as 

crianças e adolescentes foram atendidos desconsiderando, geralmente, a existência dos pais. 

Podemos afirmar, portanto, que a despeito de ter havido uma preocupação com a 

participação das famílias, principalmente nas gestões 83-85 e 86-88, não houve a 

institucionalização de qualquer procedimento político que garantisse a participação e o 

controle dos pais nas questões administrativo-financeiras, pedagógicas e políticas. Salientamos 

que a participação no processo decisório foi restrita ao processo seletivo das crianças e 

adolescentes, mesmo assim, uma decisão que se apoiava em quesitos já determinados pelo 

poder público. As poucas ações que significaram participação e controle, pois, não podem ser 

consideradas como o reflexo de uma autonomia conquistada. Consideramos que aos pais das 

crianças e adolescentes participantes dos diferentes programas desenvolvidos pela Prefeitura de 

Curitiba na área da educação informal da inf'ancia e adolescência, tem sido reservado um papel 

secundário na educação de seus filhos. 

2.2.2.3 Funcionários das unidades sociais 

Na gestão 83-85, os funcionários participavam na elaboração das atividades a 

serem desenvolvidas com as crianças. Segundo depoimentos, as funcionárias de creche 

sentiam-se valorizadas participando do planejamento operacional e houve uma maior discussão 

centrada no trabalho e não nas crianças. 

Com a descentralização do trabalho do Departamento de Desenvolvimento Social, 

os profissionais em área, isto é, os pedagogos, psicólogos e assistentes sociais, passaram a ter 

maior autonomia em relação ao processo decisório. As questões das creches eram discutidas 

com a equipe da sede, mas o coordenador regional, era o responsável pelas definições junto à 

equipe multidisciplinar. Os profissionais responsáveis pela supervisão de creches, pois, 
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trabalhavam em conjunto, e tanto a metodologia como as questões administrativas mrus 

específicas eram definidas por esta equipe. Segundo depoimentos, foi uma época em que 

houve muita discussão de todos os aspectos do trabalho, com o envolvimento da maioria dos 

funcionários. 

É interessante ressaltar que havia um processo de politização dos funcionários que 

culminou na criação da Associação dos Funcionários da Prefeitura, onde a participação dos 

servidores do Departamento de Desenvolvimento Social, tanto os de creches como os de 

postos de saúde, foi determinante. 

Na gestão seguinte, a participação dos funcionários começou a restringir-se ao 

desenvolvimento das atividades. Ainda participavam da elaboração destas, mas a concepção de 

um manual em 1986, onde todas as atividades encontravam-se normatizadas, parece-nos foi, 

um ponto importante no recolhimento dos funcionários. Há que destacarmos também, a perda 

de autonomia dos coordenadores regionais que passaram a subordinar suas decisões às 

Administrações Regionais. 

As equipes multidisciplinares foram desfeitas, responsabilizando-se cada técnico 

por um número determinado de creches. O processo de integração anteriormente estabelecido 

foi destruído. Segundo Sebastiani, 

"( ... ) cada técnico deveria responder, em um determinado grupo de 

creches, pela proposta como um todo assumindo assim não só as 

tarefas próprias da sua formação, como também as dos outros dois 

profissionais. Além da desqualificação profissional que essa visão 

generalizadora de conhecimentos proporCIOna, agravou-se 

sensivelmente a situação quando, um ano após iniciada a gestão, 

deslocou-se a grande maioria destes técnicos, que passaram a atuar em 
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outro programa desenvolvido por outra Secretaria" (refere-se ela ao 

Programa Irmão Menor) (Sebastiani, 1996: 45). 

Importante também considerarmos que, a Associação de Funcionários, nesta 

época, encontrava-se em um processo de fortalecimento, o que ocasionou algumas tentativas 

de greves gerais da PMC. Os participantes destas greves, entretanto, foram punidos e o 

movimento desconsiderado pelo então Prefeito. Foi uma gestão, onde o embate com os 

funcionários foi constante. 

Na gestão seguinte, a participação dos funcionários continuou restrita à elaboração 

e decisão quanto às atividades com as crianças, cardápios semanais e outras atividades de 

rotina. 

Em relação ao trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes considerados 

em situação de risco, percebemos uma maior participação por parte dos educadores sociais na 

discussão dos rumos das ações, talvez até por ser um trabalho novo e com poucos 

funcionários. 

Conforme depoimentos, na gestão 92-96, as atividades educacionais nas creches, 

tanto oficiais como comunitárias, eram planejadas pelos técnicos junto com as atendentes, que 

tinham autonomia para decidir sobre elas. ''Não é um planejamento rígido, é um planejamento 

que oportuniza o momento. Os técnicos orientam que toda a atividade tem uma intenção para 

atingir um objetivo, não para preencher o tempo da criança". 

A despeito de tal afirmação, no relatório do ano de 93 o aperfeiçoamento dos 

funcionários foi descrito como 'treinamentos específicos a cada categoria profissional e a 

proposta metodológica é repassada por meio de treinamento'. Segundo este documento, 

podemos presumir que não houve uma concepção de aperfeiçoamento como um processo 

educativo, mas sim de adestramento e que, a proposta metodológica já estava pensada e 



318 

definida para, posteriormente ser repassada aos funcionários que de sua elaboração não 

participaram. 

Em geral, os funcionários participaram apenas no planejamento e nas escolhas de 

atividades. No PIA, como havia oficinas de atividades alternativas, os funcionários definiam 

quais seriam estas atividades junto com as crianças e os adolescentes. 

No caso do trabalho com crianças e adolescentes considerados em situação de 

risco, os funcionários participaram, como os adolescentes, da elaboração dos regimentos das 

Casas. 

Podemos afirmar que o único procedimento institucionalizado de controle e 

participação por parte dos funcionários dos diferentes programas da área da educação informal 

da inf'ancia e da adolescência, foi o de participação no planejamento das atividades 

pedagógicas. Não podemos, entretanto, considerar esta participação nem como reflexo de uma 

autonomia alcançada por eles e nem como a conquista de uma maior participação no processo 

decisório. 

Quanto aos funcionários pertencentes aos programas que atendem as crianças e 

adolescentes considerados de risco, percebemos uma realidade diferenciada, com alguns 

procedimentos que, apesar de não podermos ainda considerá-los institucionalizados, permite

nos vislumbrar uma possibilidade de maior autonomia e de participação e controle por parte 

destes funcionários no processo decisório. 

A diferenciação de orientação que percebemos existir entre o atendimento das 

crianças e adolescentes em situação normal, e aquelas consideradas de risco por parte da 

Secretaria da Criança, parece-nos ser uma interessante área de investigação. 
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2.2.2.4 Comunidade 

Na gestão 83-85 houve uma valorização das comunidades nas quais as unidades 

soqiais estavam inseridas. Quando as equipes multidisciplinares chegaram às regionais, a 

primeira tarefa foi a de reconhecimento de todos os recursos da comunidade e o 

estabelecimento de estratégias para trabalho em conjunto. 

Havia uma intenção institucional em abrir as ações do poder público municipal à 

participação da comunidade, mas como o processo democrático era incipiente, vários choques 

aconteceram. Em relatório de 1984, fica claro o propósito da Prefeitura de Curitiba em 

relacionar-se essencialmente com a sociedade civil organizada: 

"(. .. ) a comunidade participou ativamente no planejamento e execução 

de muitas atividades como seleção de pessoal, definição da localização 

de equipamentos e programas prioritários. A participação da 

população foi diretamente proporcional ao seu grau de organização. 

Quanto maior o seu grau de consciência, maior o grau de exigência em 

relação à qualidade dos serviços prestados e a atuação das equipes. Em 

algumas regiões houve um trabalho conjunto na instalação de unidades 

de saúde, habitação e atendimento infantil desde a instalação, seleção 

de pessoal, definição de horários, clientela prioritária, avaliação de 

atuação, delimitação da área de abrangência do serviço e reorientação 

do trabalho. Naquelas regiões onde o movimento popular é incipiente 

procurou-se reforçar as Associações de Moradores dos Bairros". 

Segundo a então responsável pelo Setor de Atendimento Infantil, esta participação 

acabava se dando mais no processo de discussão, mas não no de decisão. 
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Na gestão seguinte, a comunidade local somente tinha acesso ao poder público 

municipal, constituindo-se de forma organizada e legal. A PMC, mediante a instituição das 

Administrações Regionais (denominadas no início de freguesias), procurou descentralizar o 

processo decisório. Os coordenadores destas Administrações eram considerados como 

representantes do Prefeito junto à população. 

A comunidade tinha acesso à utilização dos equipamentos sociais fora do horário 

de atendimento (o que já acontecia na gestão anterior) após a discussão com a equipe de área, 

desde que houvesse solicitação à sede, isto é, à Divisão de Creches. Em relação ao Irmão 

Menor, a comunidade participava cedendo os locais para a execução das atividades. Todas as 

outras decisões eram tomadas pela equipe coordenadora do Projeto. 

A gestão 89-92 não parece ter sido uma época em que houvesse uma real 

preocupação quanto à aproximação com a comunidade. Em seu trabalho sobre indicadores 

sociais, em relação ao ano de 1990, Sliwiany (s.d.) considerou baixa a utilização dos prédios 

das creches pela população vizinha. Ponto fundamental desta gestão, foi o afastamento dos 

movimentos populares em relação ao trabalho desenvolvido na área da imancia e adolescência. 

Como dissemos anteriormente, estes movimentos foram sendo substituídos, gradativamente, na 

atuação junto à Secretaria da Criança, pelas denominadas ONG (definidas pela Secretaria, 

como entidades filantrópicas): "( ... ) nesta gestão buscam organizações que já tenham estrutura 

- Igrejas, Fundações, como o Banco do Brasil " (depoimento, 1996) . 

Vale salientarmos que o conceito de comunidade, na verdade, modificou-se a partir 

da gestão 89-92. Anteriormente, comunidade era entendida como a população moradora ao 

redor das unidades sociais e os movimentos populares existentes neste território. A partir de 

89, comunidade passou a ser entendida como a sociedade civil organizada em associações 

filantrópicas, entidades beneficentes, instituições religiosas e fundações ligadas ao poder 

público ou privado. Esta concepção permaneceu na gestão seguinte, com uma clara tentativa 

de "compartilhar" a manutenção e o gerenciamento do trabalho desenvolvido na área da 
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inf'ancia e da adolescência. Nossa afirmação pode ser constatada nos relatórios desta gestão, 

quando são explicitados as diretrizes e objetivos deste período: 

''Estimular a participação comunitária, estabelecendo a co

responsabilidade entre o poder público e a comunidade ( ... ) Garantir o 

desenvolvimento de programas de atendimento a crianças e 

adolescentes em parceria com organizações não-governamentais" (reI. 

93). 

"Garantir a participação comunitária, visando estabelecer a 

corresponsabilidade entre o poder público e a comunidade" e 

estabelece como objetivo para o alcance desta diretriz "Apoiar e 

orientar entidades sociais quanto à manutenção e ao gerenciamento de 

creches comunitárias ( ... ) prestar orientação técnica a grupos 

comunitários e entidades sociais na organização e implantação de 

creches comunitárias; viabilizar ações para a garantia do 

desenvolvimento de programas de atendimento a crianças e 

adolescentes em parceria com ONG e recursos comunitários públicos 

(não conseguimos entender a que se referem) e particulares (. ... )" (reI. 

94). 

As dificuldades encontradas têm sido relativas às reformas e 

manutenção dos equipamentos e a incipiente participação da 

comunidade no aspecto do atendimento à população infantil em 

situação de risco" (reI. 95). 

Se a ação da maioria dos programas da Secretaria foi afastando-se da comunidade 

ao longo dos anos, movimento inverso aconteceu com os programas desenvolvidos com os 
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meninos e meninas considerados de risco. De início, a implantação das casas de atendimento a 

esta população, desconsiderava a comunidade na qual elas iriam se inserir, o que provocava 

fortes reações de rejeição. Segundo depoimentos, alugar os locais para instalar as 'repúblicas' 

era muito dificil, em razão da aceitação da comunidade. As pessoas falavam: "Vocês estão 

tirando o lixo da cidade e estão colocando na nossa rua". Gradativamente, o poder público 

municipal foi percebendo a necessidade em se trabalhar esta comunidade anteriormente à 

instalação de qualquer unidade, a fim de que houvesse uma compreensão e aceitação do 

trabalho ali desenvolvido. Na gestão 92-96, conseguiram alcançar um índice positivo de 

aprovação por parte da comunidade em relação a estas casas. 

Esta aproximação em relação à comunidade, para nós representa muito menos uma 

preocupação com o respeito a esta população e um reconhecimento da sua autonomia do que 

a necessidade em se garantir a aceitação destas unidades, que na maioria das vezes são vistas 

como desvalorizando as residências ao redor, colocando em perigo a vida dos moradores e 

causando distúrbios. 

De acordo com o exposto podemos afirmar que, não houve qualquer mecanismo 

que institucionalizasse a participação da comunidade nas ações desenvolvidas na área da 

educação informal da criança e do adolescente e que, esta população foi desconsiderada ao 

longo das duas últimas gestões. 

2.2.2.5 Entidades organizadas 

Da mesma forma que comunidade, entidade organizada foi distintamente 

entendida nas gestões estudadas. Entidade organizada nas gestões 83-85 e 86-88 era, 

basicamente concebida como movimentos populares: Associações de Moradores (específicas 

de cada bairro, União Geral, Federação e outros), as organizações femininas (Movimento 8 de 

Março, Conselhos da Condição Feminina e outros), o Movimento de Creches e outros. 
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Nas gestões 89-92 e 93-96, entidade organizada recebeu a mesma conotação 

que foi dada à comunidade: "sociedade civil organizada em associações filantrópicas, 

entidades beneficentes, instituições religiosas e fundações ligadas ao poder público ou 

privado". 

A fim de melhor entendermos esta visões, é interessante que nos situemos na 

realidade brasileira destes diferentes momentos. 

No início da década de 80, o Brasil foi fortemente marcado pelos movimentos 

populares e a cidade de Curitiba recebeu esta influência de forma positiva, isto é, aceitando-a e 

compartilhando das mudanças que ocorriam. Foi um momento histórico diferenciado, onde a 

grande maioria do povo uniu-se na crença e na luta por maior liberdade e participação política. 

A partir de meados desta década, entretanto, o nosso país tem visto um recolhimento 

gradativo dos movimentos populares e a retomada da aceitação da centralização do poder 

político. A cidade de Curitiba reagiu positivamente a esta mudança. 

Podemos afirmar, portanto, que a gestão 83-85, foi a mais fortemente marcada 

pelas pressões populares. Tal afirmação pode ser vista na colocação de Sebastiani: 

"O novo prefeito, desde o início de sua administração, encontrou forte 

pressão por parte das Associações de Moradores que, na reivindicação 

de seus direitos, lutavam por novas creches na periferia de Curitiba. 

Assim, reergueu-se e voltou a atuar o Movimento de Creches, que, 

embora não estivesse propriamente paralisado, encontrava-se 

desestimulado. Em 27 de março de 83, foi realizada uma reunião C .. ) 

representantes de Associações de Moradores de diversos grupos 

(União Geral, Federação e Movimento de Associações de Bairro

Mab), além de contar com a participação do Movimento 8 de Março 

(grupo que debatia questões específicas às mulheres). O resultado 
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dessa reunião foi a elaboração do documento denominado "A Creche 

que Queremos", que apresentava como principais reivindicações os 

seguintes pontos: creche para todas as comunidades que participavam 

do Movimento de Creches; responsabilidade da PMC na manutenção 

das creches, regularização profissional dos funcionários; organização 

da equipe de trabalho nas creches, segundo critérios determinados pelo 

Movimento; seleção e preparação dos funcionários; adoção de horário 

de atendimento proposto pelo Movimento, oferta de atendimento 

médico e odontológico para as crianças; garantia de policiamento e 

segurança para as crianças nas creches; prioridade de vagas para as 

famílias cujos pais trabalhem fora ou estejam desempregados; e 

fiscalização da creche por parte da comunidade"(Sebastiani, 1996: 38-

9). 

Algumas destas reivindicações foram atendidas, como a contratação dos 

funcionários pela PMC, seleção e preparação dos funcionários, oferta de atendimento médico e 

odontológico às crianças e outros. Mas o que consideramos importante, entretanto, não é 

apenas a resposta a solicitações. Interessa-nos qual o nível de participação e controle destes 

movimentos em relação às políticas por nós estudadas. Podemos afirmar que esta participação 

restringiu-se basicamente à definição dos locais para a instalação dos equipamentos sociais, no 

uso destes equipamentos para reuniões das Associações e na pressão para a instalação de um 

maior número de creches na cidade. Não havia nesta época, uma preocupação quanto à 

participação na elaboração e controle das políticas. A despeito de haver um relacionamento 

geralmente amigável entre as equipes de área e as Associações, as ações no âmbito da inf'ancia 

eram desenvolvidas essencialmente sob as determinações do poder público. 
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O trabalho com os meninos e meninas de rua, entretanto, abriu um espaço para a 

participação de outras entidades como a Pastoral do Menor e a OAB. Em relatório de 1984, 

aparece a formação de uma comissão, "( ... ) .objetivando o envolvimento da comunidade no 

atendimento a esses menores C .. )", composta pela Prefeitura Municipal, "( ... ) instituições 

particulares, clubes de serviços e instituições ligadas a área do menor C .. ) Pastoral do Menor, 

IAM, FUNABEM, PROVOP AR- Coord. Municipal., OAB e IPE ". 

Nos relatórios e projetos da gestão seguinte, 1986-88, observamos que perdurou a 

preocupação do poder público municipal em relacionar-se com as entidades organizadas, 

principalmente os movimentos populares. Em relação ao trabalho desenvolvido com as creches 

permaneceu o mesmo distanciamento da gestão anterior. 

Quanto ao Programa Irmão Menor, a Prefeitura Municipal relacionou-se com as 

entidades organizadas, como as Igrejas, Clubes de Serviço e as próprias Associações de 

Moradores, compartilhando das instalações fisicas pertencentes a estas instituições. Não 

houve, entretanto, uma participação ativa em relação à elaboração, execução e controle do 

Programa. 

O atendimento às crianças e adolescentes considerados em situação de risco, 

parece-nos, foi o que maior participação teve, provavelmente por ser um dos aspectos das 

políticas da educação informal da inf'ancia e da adolescência, de mais dificil execução e 

controle. Nesta gestão (86-88), para o desenvolvimento do projeto das Casas Lares, o poder 

público municipal associou-se com o empresariado, " também as empresas privadas foram 

chamadas a cooperar com o poder público no amparo às crianças. O projeto Raimundo Ramos 

( ... )"(Rev Fund. Pedroso Horta, p.14). 

A gestão 89-92, como dissemos, afastou-se gradativamente dos movimentos 

populares. As empresas, concebidas como entidades organizadas, foram chamadas a participar 

mais intensamente. O Programa Vale-Creche (explicado por nós quando falamos sobre o 

caráter da gerência) e as Creches Comunitárias foram instituídos com o objetivo de dividir as 
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responsabilidades financeiras e de gerência. Objetivando ampliar a oferta de vagas, a Prefeitura 

passou a ter como diretriz o apoio ao que denominaram iniciativas comunitárias na área de 

atendimento infantil. 

"( ... ) junto conosco, na gestão que iniciou, houve o vale-creche que foi 

uma grande ajuda para implementar esse trabalho. Porque a gente 

passou a ter junto com ele o incentivo dos empresários, o incentivo da 

própria comunidade. Ajudava a manter algumas crianças. A gente 

conseguiu construir e equipar algumas creches ( ... ) No trabalho com 

meninos em situação de risco, as casas de apoio, nós chamávamos as 

entidades Não-Governamentais (igrejas outras) ( ... ) Nós dávamos um 

per-capita ótimo; nós pagávamos o aluguel, nós pagávamos o pessoal, 

dávamos toda a alimentação" (depoimento, 1996). 

A utilização dos recursos comunitários já existentes, foi uma forma que o poder 

público, desde a gestão anterior, encontrou para responder às necessidades das crianças 

consideradas em situação de risco. Nesta gestão, esta relação intensificou-se. As entidades 

organizadas eram constantemente reunidas para a discussão das dificuldades e quanto aos 

rumos que este trabalho deveria tomar. 

" Quando tiveram problemas com a 1 a Casa do Piá, chamaram a 

Pastoral do Menor, Movimento de Meninos e Meninas de Rua, a 

Promotoria, o Juizado de Menores, todo mundo para ajudar a gente 

( ... ) A PMC trabalhou com a Pastoral e com outras Entidades 

organizadas, mas na verdade, a rede conveniada com a Igreja Batista 

ficou até hoje. (. .. ) a gente vê que teve grupos de grande 
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envolvimento. Nós chamávamos as entidades organizadas e 

propúnhamos. Mas é o Estado que tem essa responsabilidade, de 

incrementar, propor ( ... ) Foi a PMC que definiu critérios de 

implantação, local etc. ( ... ) na hora da decisão, da definição, nós 

efetivamente tínhamos uma participação maior. Eles tinham a função 

de chegar, de mostrar, de dizer o que estava errado. A Promotoria 

cobrava um a integração maior da gente ( ... ) A gente sempre discutia 

com todas as Entidades que trabalhavam com a gente. As discussões 

pedagógicas faziam parte do grupo maior sim (pastoral, as Igrejas, ... ). 

A gente envolvia até na elaboração do que seria a função do educador 

( ... )" (depoimento, 1996). 

Não obstante as dificuldades encontradas, foram os projetos direcionados às 

crianças e adolescentes considerados de risco, que maior participação tiveram por parte das 

entidades organizadas. 

Na gestão 92-96, intensificou-se a concepção de entidade organizada (definida 

como ONG; terminologia que está em voga), como uma instituição para servir o Estado, o que 

pode ser percebido nas palavras da então primeira-dama e presidente da Fundação de Ação 

Social: 

"(. .. ) é muito importante que as prefeituras tenham uma ONG 

(Organização Não-Governamental). Porque a nossa Fundação de Ação 

Social não pode receber, por exemplo, doação de empresários, uma 

vez que ela está dentro da Prefeitura. Então criamos um instituto, que 

se chama Instituto Pró-Cidadania de Curitiba, que pode, por exemplo, 

receber doações não governamentais" (Sansone, 1995: 9) 
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Apesar dos técnicos da Secretaria da Criança considerarem importante uma 

aproximação maior com as Diretorias das entidades mantenedoras das creches comunitárias, 

tal não aconteceu. A relação da Secretaria era basicamente com as funcionárias destas creches, 

principalmente com suas diretoras. As Diretorias das entidades mantenedoras eram chamadas 

apenas a resolver os problemas não solucionados em outras esferas: "primeiramente tenta-se 

resolver as questões por meio dos núcleos regionais com as diretoras. É nestas situações que 

se percebe como os presidentes estão alheios" (depoimento, 1996). 

A relação com as creches comunitárias sempre foi determinada pela centralidade 

das definições ao nivel do poder público municipal: "a partir do momento que estabelecem 

convênio, elas são orientadas a seguir uma linha metodológica, uma proposta pedagógica. A 

metodologia pedagógica é a mesma da gerência de creches ( ... ) existem algumas entidades 

mais organizadas que tocam a metodologia, mas têm que receber aprovação da Secretaria. 

Normalmente eles não estão preparados para o trabalho educacional e recebem a Secretaria 

como uma ajuda, uma necessidade" (depoimentos, 1996). 

As poucas ações que denunciaram a participação das entidades organizadas, sejam 

concebidas como movimentos sociais ou como entidades filantrópicas, foram basicamente no 

âmbito das questões administrativas. As questões políticas, financeiras e pedagógicas não 

contaram com a participação e o controle por parte destas entidades organizadas, que tiveram 

um baixo grau de autonomia em relação às políticas da área da educação informal da infància e 

da adolescência. 

Interessante é constatarmos que, a despeito da construção de mecanismos 

institucionais ao longo das gestõt:;~ ~~m9adas, que determinassem e facilitassem a participação 

e o controle por parte das entidades organizadas em relação às políticas da área por nós 

estudada, estes espaços não foram adequadamente ocupados. Conforme podemos observar, 

quando analisamos anteriormente os direitos instituídos, houve um acentuado lapso de tempo 
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entre a instituição do Conselho de Defesa dos Direitos da Imancia e da Adolescência e a sua 

efetivação (confonne depoimentos, até o final de 1996, este conselho ainda não desenvolvia 

suas atribuições), em decorrência da ingerência do poder público municipal. Os Conselhos 

Tutelares, que também poderiam significar um real espaço de participação e controle por parte 

das entidades organizadas, no início do ano de 1997, ainda não funcionavam. 
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Conclusões 

A despeito das mudanças que procedem neste final de século, onde há uma forte 

pressão mundial direcionada à retração das conquistas sociais, em nome de uma racionalidade 

em que o mercado é o parâmetro, democracia é, ainda, motivo de consenso. 

Permanece pois, uma preocupação, seja real ou fictícia, em conciliar justiça, 

igualdade e liberdade. As políticas sociais, conseqüentemente, persistem como mediações 

fundamentais na relação Estado/Sociedade, permitindo uma redistribuição mais justa e, a 

construção de espaços onde os diversos atores possam confrontar-se e construir um processo 

institucional em constante reformulação. 

Verificamos, entretanto, que nem sempre as relações entre os Estados e as 

Sociedades são caracterizadas pela presença de políticas sociais, isto é, políticas de cunho 

emancipatório. Há mediações, em que o caráter assistencialista prevalece, e as políticas 

públicas são utilizadas a fim de perpetuar uma relação clientelista, baseada na ausência de uma 

cidadania plena. Nestas relações, a Sociedade não exerce qualquer papel de controle sobre as 

ações do Estado. 

Acreditamos que, um modelo de gestão realmente democrática, é aquele em que se 

encontra presente um processo de institucionalização de procedimentos políticos e 

administrativos que garantam a participação e o controle por parte da população em relação às 

políticas sociais. Vale salientar que neste processo de institucionalização, os procedimentos 

instituídos haverão de ser constantemente reavaliados e modificados, mediante a participação 

ativa dos diferentes sujeitos. 

Um fraco processo de institucionalização pode implicar, em: 

• concentração de poder na figura do governante e sua equipe, os quais terão a 

possibilidade de determinar os rumos das políticas de acordo com seus 

interesses; 
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• uma relação c1ientelista, isto é, de dependência dos usuários das políticas em 

relação aos governantes, que detêm o controle dos procedimentos necessários 

ao planejamento e à execução das ações da esfera do público; 

• caracterização das gestões de acordo com o perfil do governante, em 

detrimento da burocracia estatal; 

• ausência de controle por parte da população no âmbito da gestão pública; 

• desconfiança por parte dos usuários das políticas que, por não participarem do 

planejamento e do processo decisório, não conseguem entendê-las e perceber, 

assim, os rumos que tomarão; 

• descontinuidade entre as distintas gestões, mesmo em relação aos aspectos 

positivos que tenham sido instituídos; 

• tendência à repetição de políticas e ações, isto é, como as políticas são 

constantemente interrompidas, ficam sempre ao nível da experimentação; 

• desvalorização dos saberes construídos, específicos a cada política, em 

decorrência da imposição de idéias determinadas por leigos e desconhecedores 

do assunto (muitas vezes, os componentes das equipes do governante, 

principalmente no que se refere à área social, consideram-se conhecedores natos 

desta matéria, acreditando que podem definir as ações) e 

• desvalorização de metodologias reconhecidas, em favor de crenças político

partidárias. 

Se o processo de institucionalização é presente e contínuo, entretanto, a gestão 

pública transcende a quaisquer mudanças, diminuindo a importância da figura do governante. 

O estabelecimento de um processo de institucionalização permitirá que superações aconteçam, 

propiciando uma real evolução das políticas sociais. Uma institucionalidade construída, 
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ademais, permite acompanhar com adequação, às determinações legais (que são geralmente 

definidas em função dos interesses da Sociedade). 

No caso das políticas da área da educação informal da inf'ancia e da adolescência, 

objeto de nosso estudo, podemos afirmar que, no Brasil, esta institucionalidade não se 

encontra presente, e tem dificultado a execução do Estatuto da Iruancia e da Adolescência. Em 

Curitiba, é possível percebermos que estas políticas têm sido mais facilmente 

institucionalizadas na esfera do Estado, isto é, mesmo que incipientes, procedimentos 

políticos e administrativos têm sido instituídos, seja no âmbito geral, procedimentos 

institucionais das políticas, como no âmbito específico, direitos instituídos. Na esfera da 

participação e controle por parte da população, constatamos maiores dificuldades, 

demonstrando que, tem sido mais custoso a estas gestões públicas criarem um verdadeiro 

espaço de trocas com a Sociedade. 

Há que ressaltarmos que as políticas por nós estudadas demonstraram, na esfera 

do Estado, maior relevância em relação ao âmbito geral, principalmente quanto ao fator 

prestígio das políticas, pois, apesar de termos considerado que este aspecto não apresentou 

notável significância, alguns de seus fatores foram contemplados nas diversas gestões, como o 

número de funcionários e a adequação quanto ao espaço fisico dos órgãos decisórios e dos 

equipamentos sociais. A despeito da existência de aspectos de ordem clientelista quanto à 

definição da instalação dos equipamentos sociais, critérios foram construídos e permaneceram 

ao longo das gestões. A análise deste fator, ademais, mostrou que houve continuidade neste 

processo. 

Observamos que os fatores qualidade dos serviços e integração com outros 

serviços, no entanto, não receberam o mesmo tratamento por parte dos gestores. 

Considerando-se os itens que definimos como importantes para o alcance de um serviço com 

qualidade, nenhuma gestão conseguiu responder positivamente a qualquer um deles. Quanto 

ao aspecto integração, ao invés de ter havido uma evolução positiva, deu-se o contrário: na 
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gestão 83-85, instalou-se uma forte presença deste fator, que gradativamente foi se 

deteriorando, culminando com a inexistência de um trabalho integrado a uma proposta de 

governo mais geral, nas duas últimas gestões estudadas. 

Quanto ao âmbito mais específico das políticas na esfera do Estado, o qual 

abrange os fatores universalização dos serviços, operacionalização no plano legal e caráter 

de direito concluímos que o primeiro fator foi mais amplamente contemplado, em todas as 

gestões, já que os critérios para a instalação dos equipamentos procuraram conciliar densidade 

demográfica com situação sócio-econômica da população e houve uma preocupação em 

ampliar-se a faixa etária. Podemos afirmar, ademais, que o item 'tipos de programas', também 

colaborou positivamente para este fator, apesar da interferência negativa que sofreu, ao existir, 

por parte dos gestores, um maior direcionamento principalmente às ações referentes ao 

atendimento das necessidades das "crianças e dos adolescentes em situação de violência, 

exploração e distância em relação ao vínculo familiar". 

Quanto ao plano legal, nenhuma gestão demonstrou uma real preocupação com 

este aspecto. O fator caráter de direito foi o que mais contribuiu negativamente em todas as 

gestões, excluindo-se a de 86-88. Ao analisarmos as características da gerência, método 

pedagógico utilizado e os títulos dos diversos programas, concluímos que o caráter dado às 

políticas da educação informal da inf'ancia e adolescência tem sido assistencial, principalmente 

em relação às duas últimas gestões, ressaltando-se a de 93-96. 

Em relação à esfera da participação e controle por parte da população, 

podemos concluir que: 

• as crianças e os adolescentes pouco representaram nas diversas gestões; 

• os pais, participaram principalmente nas questões administrativas e, o 

importante mecanismo de comissões de pais, criado na gestão 83-85, foi 

desconsiderado nas duas últimas gestões; 
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• quanto aos funcionários, o único procedimento institucionalizado foi o de 

participação no planejamento das atividades pedagógicas. Há que ressaltannos 

que alguns procedimentos têm sido instituídos, quanto a participação e controle 

no processo decisório por parte dos funcionários pertencentes aos programas 

que atendem a crianças e a adolescentes considerados em situação de risco, 

apesar de não podermos ainda considerá-los institucionalizados; 

• não houve qualquer mecanismo que institucionalizasse a participação da 

comunidade nas ações desenvolvidas na área da educação informal da criança e 

do adolescente e que, esta população foi desconsiderada ao longo das duas 

últimas gestões; 

• as poucas ações que denunciaram a participação das entidades organizadas, 

foram no âmbito das questões administrativas. E as possibilidades já instituídas 

legalmente, mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda não foram 

utilizadas. 

Ao analisannos como se deu o processo de institucionalização de procedimentos 

políticos e administrativos em cada gestão podemos afirmar que: 

• Tanto em relação aos fatores operacionalização no plano legal e qualidade 

dos serviços prestados, o processo de institucionalização de procedimentos 

pode ser considerado como tendo um índice extremamente baixo, em todas as 

gestões; 

• Na gestão 83-85 o aspecto de maior relevância foi o integração com outros 

serviços. Houve uma relativa preocupação com o fator prestígio das políticas 

(adequação dos equipamentos sociais) e com a participação dos pais (com a 

criação das comissões), dos movimentos populares e da comunidade ao redor 

das unidades sociais; 
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• Na gestão 86-88 os aspectos maIS amplamente contemplados foram o 

universalização dos serviços (número de equipamentos, número de crianças 

atendidas); o caráter de direito (caracteristicas da gerência e manutenção) e o 

prestígio das políticas (orçamento, número de funcionários, adequação dos 

equipamentos sociais). Houve uma preocupação por parte desta gestão, em 

relação à participação dos pais (com a continuidade do mecanismo das 

comissões), dos movimentos populares e da comunidade ao redor das 

unidades sociais; 

• Na gestão 89-92 os fatores de maior relevância foram universalização 

(principalmente mediante o número de equipamentos construídos para o 

atendimento do PIA) e prestígio das políticas (espaço fisico dos órgãos 

decisórios e adequação dos equipamentos sociais). Salientamos a instituição do 

fator participação dos funcionários (dos programas que atendem crianças e 

adolescentes considerados em situação de risco) no processo decisório. 

• Na gestão 93-96 os fatores que mais distinguiram-se foram prestígio das 

políticas (espaço fisico dos órgãos decisórios e adequação dos equipamentos 

sociais) e a continuidade do processo de participação dos funcionários (dos 

programas que atendem crianças e adolescentes considerados em situação de 

risco) no processo decisório . 

Podemos afirmar, portanto, que a gestão que mais contribuiu para a construção de 

uma institucionalidade democrática, por meio das políticas da área da educação informal da 

inf'ancia e da adolescência, foi a de 86-88. 

Não obstante alguns aspectos positivos que tenham favorecido o processo de 

institucionalização das políticas por nós estudadas, podemos concluir, entretanto, que criou-se 

uma institucionalidade fraca, a qual tem contribuído com irrelevante expressividade para a 

construção de um espaço democrático. 



336 

ANEXOS 



Anexo 1 

UADRO DEMONSTRATIVO DAS CRECHES OFICIAIS DE 

85 

10 

110 

110 

120 

15-

16- São 

3 meses a 6 anos 

3 meses a b anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 a 12 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos Carlos 
Pinheirinho 

82 e 89 / 90 Eram 120 crianças em 77 

91 Até 1988 eram 120 crianças 

anterior 89 Até 1988 eram 120 cnanças. 

130 crianças. 
"",,~Qt;"QAQ em 88 e reconstruida em 92. 

em 1990 
próxima 

em 

reconstruí-da I Verba FUNABEM.Só atendia a partir de 3 anos até 
em 92 1992. 
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17- Fonnosa 60 I 4 a6 anos Verba FUNABEM. 

Pinto 150 3 meses a 6 anos 
de 110. 

19- Santa Quitéria 120 3 meses a 6 anos 

20- Jardim Urano 90 3 meses a 6 anos 

21- ConjWlto Satwno 70 3 a 6 anos 
I Regi. Campo C< 

3 meses a 6 MOS I Vila Leonice 
Regional Boa Vista 

91 
Regional Pinheirinho 

Santa Amélia 135 3 meses a 6 anos Santa Amélia - 92 
Regional Portão 

26- Tia Eva 135 3 meses a 6 anos N. Senhora de Luz - reconstruí-da 
em 92 

27- Uberaba 135 3 meses a 6 anos Jardim Centauro I ampliada em 89 
/90 

60 4a6anos Fazendinh 
Regional POl 

60 2a6anos Regional POl 
60 4a6anos SãoBráz 

Regional Campo 
~ 

31- Parigot de Souza 125 3 meses a 6 anos 

32- Santa Efigênia 105 3 meses a 6 anos 

105 3 meses a 6 anos 

55 2a6anos 
I 1 I I Regional Boa Vista 

60 5a6anos I Jardim Gabineto I I I Tinha o programa Mãe Solidária 
Oficializada em 92 

360swaldo Cruz 11 90 3 meses a 6 anos 92 Oficializada em 90 
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56- Vila Nori 120 3 meses a 6 anos 
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120 3 meses a 6 anos Inaugurada em 08/1 O 

reconstrui-da I Inaugurada em 26/11 
em 95 

Moradlas Iguaçu 120 3 meses a 6 anos Jardim Mercúrio I Inaugurada em 1 

Inaugurada em 10/09 

em -
Regional Caiuru 

72- São Leonardo 120 3 meses a 6 anos Jardim Gabineto 
Reg. Campo Comprido - -

73- Tapajós n 120 3 meses a 6 anos Vila Hauer - - InaUl!urada em O 

74- Vila Lorena 120 3 meses a 6 anos 

75- Vila Sandra 120 3 meses a 6 anos 

I 120 3 meses a 6 anos 

77- Morada dos Nobres 120 3 meses a 6 anos Regional Boqueirão 1992 

79- Conjunto 3 meses a 6 anos Inaugurada em 22/09 
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80- Parolitn 120 3 meses a 6 anos Regional Portão Inaugurda em 28/07 
81- Lindóia / Atalho 120 3 meses a 6 anos Regional Portão Inaugurada em 11/08 
82- Parque fudustrial 120 3 meses a 6 anos Regional Pinheirinho Inaugurada em 04/08 
83- Vila Ipiranga 120 3 meses a 6 anos Regional Pinheirinho Inaugurada em 15/09 
&4- Conjunto Araguaia 120 3 meses a 6 anos Regional Cajuru - - Inaugurada em 14/07 
85- Conjunto Abaeté 120 3 meses a 6 anos Fernando Noronha - - Inaugurada em 30/06 

Regional Boa Vista 
86- Conjunto Atenas 11 120 3 meses a 6 anos Augusta - - Inaugurada em 18/08 

Reg. Campo Comprido 
87- Camponesa 120 3 meses a 6 anos Jardim Gabineto - - fuaugurada em 25/08 

Reg. Campo Comprido 
88- São João Del Rey 120 • 3 meses a 6 anos Regional Pinheirinho Inaugurada em 21/07 
89- N. Senhora da Luz 11 120 3 meses a 6 anos Regional Pinheirinho - - Inaugurada em 07/07 I 

90- Vila Rosinha 120 3 meses a 6 anos Regional Portão Inau~urada em 13/10 
91- Uberlândia 120 3 meses a 6 anos Regional Portão I 

92-PimpãO 120 3 meses a 6 anos Re~ional Portão Inaugurada em 08/12 I 
I 

93- Colombo I e 11 120 3 meses a 6 anos Fazendinha Inaugurada em 29/09 
• 

Regional Portão 
94- Vila Rigoni 120 3 meses a 6 anos Regional Portão Implantada em 10/11 
95- Conjunto Marechal 120 3 meses a 6 anos Regional Pinheirinho Inaugurada em 27/10 
Rondon 
96- Oswaldo Cruz I 120 3 meses a 6 anos Conj. Oswaldo Cruz - - Inugurada em 20/10 

Regional Pinheirinho 
97- Conjunto Itapema 120 3 meses a 6 anos Santa Helena - - Inaugurada em 17/11 

Regional Portão 
98- Conjunto Itatiaia 120 3 meses a 6 anos Itatiaia - - Inaugurada em 03/11 

Regional Portão 
99- Caiuá I 120 3 meses a 6 anos Caiuá - - Inaugurada em 22/1188, mas implantada em 89. 

Regional Portão 
100- Ubatuba / Tambaú 120 3 meses a 6 anos Santa Helena - - Inaugurada em 24/11188 mas implantada em 89. 

Regional Portão 
10 1- Cassiopéia 120 3 meses a 6 anos Cassiopéia / Boa Vista Inaugurada em 8/11/88, mas implantada em 89. 

Regional Boa Vista - -
102- Servidores fi 60 3 meses a 6 anos Regional Matriz - - Inaugurada em 15/12/88 

Implantada com Vale Creche em 89. 
103- Caiuá / Ilhéus 120 3 meses a 6 anos Caiuá - - Inaugurada em 22/12/88 

Regional Portão 
104- Porto Seguro 120 3 meses a 6 anos Itatiaia - - Inaugurada em 23/12/88 

Regional Portão 
105- Vera Cruz 11 120 3 meses a 6 anos Caiuá - - Inaugurada em 20/12/88 

Regional Portão 
~ 



120 

120 

120 

135 

135 

135 

3 meses a ó anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos 

3 meses a ó anos 

3 meses a 6 anos 

Inicia como creche de vizinhança, oficializada em 
94 

Muda para 

342 



128- CAIC Bairro 
Santa Izabel 

360 

3 meses a 6 anos 

3 meses a 6 anos Reg. As crianças da pré-escola freqüentam a unidade 
durante wn período do dia, o outro permanecem em 
casa. A .. 
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Anexo 2 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE VAGAS CRIADAS E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PERÍODO DE 

ANO 
vagas criadas vagas 

1986 630 

1987 2710 

325 durante 
oS três anos 
desta gestão 

1988 3225 

. 1977 A 1996 

vagas criadas vagas extintas 

Projeto SIM("meninos de 
ruaX226)pequeno Engraxate 

(21)/ Acompanhamento Profissional 
(560)Projetos Bairros (1.000) 

Projeto SlM (1.900) 
Pequeno Jornaleito (70) 

Jardineiros (16) I Acompanhamento Profissional (560) f 
fúulnônicos(200) 

Irmão Menor (11.000) 
ia Janiak (20 

limão MenorlRecriança(253) 
Pequeno Jornaleiro (605) Projeto SIM (1900) 

Casa Pequeno Jornaleiro (370) Jardineiro(16) 
Casa Apolônia Janiak (15) fúulnônicos (200) 

ASSOMA (171) 

2.437 

15.356 

2.218 

. e 
adolescentes atendidos 

7.186 

22.542 

24.760 



345 

Bom Menino (544) Recriança (8.753) 
1989 600 Pequeno Mercadeiro (12) Casa Pequeno Jornaleiro (361) 

I órleans 20 Pe ueno Jornaleiro 520 -8.458 16.302 
SOS Criança (852) 
Recri!ij1ça (3.850) 

120 I Casa Apolônia Janiak (401) 
1990 I 220( ampJiação 105 Meninos na Feira (238) 5.769 22.071 

Casa PeqUeIl0 Jornaleiro (35) 
Jornaleiro {158l 
do Piá (60) PIA no Oficio( Bom Menino) (61) I 41 

1991 I 95 {ampliaçãoll PIA {Recrian~a 
SOS (78: 

C~ de Apoio (112) 

66Q I PROCAUD (33) 
1992 I 410 (ampliaçJo) 120 PIA no Oficio (515) 

I 
Casa Apolônia Janiak (169) 824 27.090 

M~os na Feira (41) PIA (1.936) 
Meninos (as) de Rua (PAMER) (423) 

Casa do PIA (53) 
Jornaleiro 

República Nova Esperança( 17) 
Pequeno Jornaleiro (5) Casa do Piá (65) 

1993 270 PIA no Oficio (152) Meninos e Meninas de Rua (108) 
Casa Apolônia Janiak (746) Meninos na Feira (135) 1.168 28.258 

SOS Criança (667) PIA (495) 
Casa Meqino Jesus (120 

ROCAUD 
Casa do Pequeno Jornaleiro (8) Casa do Piá (3) 

PIA no Esporte (230) PROCAUD (63) 
1994 I 290 I PIA (340) Meninos e Meninas de Rua 

30 (ampliação) Casa Menino Jesus (2) (170)Pequeno Jornaleiro (33) 
80S Criança (438) Casa do Pequeno Jornaleirp (27) 
Casas de Apoio (8) República Nova Esperança (l)Casa 678 28.936 

A lônia Janiak 

República do Piá (12) 
1995 540 CaSa do Piá (2) Casas de Apoi (48) 280 29,216 

pROCAUD (180) PIA no Oficio (836) 
Casa Apolônia Janiak (393) 
Meninos na Feira e Pequeno 



1996 580 

PIA no Oficio (440) 
Casa do Piá (8) 
Centro-dia (60) 

Trabalhadores de Rua (877) 
SOS 

Casa Apolônia Janiak 
PIA (570) 

2.910 

346 

32.126 

( dados extraídos dos relatórios anuais) 
Obs.: Quando o programa, e o número de crianças e adolescmtes atendidos, citados em daenn4tadl> relatório, nãq o ~ no ano seguinte foram considerados como vagas extintas, pois não tivemos acesso aos possíveis relatórios destes 
programas. Quando conseguimos constatar que houve apenas mudança de nome, procedemos à diminuição da~ vagas criadas em relação às vagas já existentes. As criações e extinções de vagas em credtes estão melhor documentadas e, 
portanto, estes dados foram de mais fácil acesso. As vagas das Credtes Comunitárias e de Vizinhança não foram computadas porque nos relatórios da Secretaria da Criança não estão discriminadas as vagas realmente criadas com 
recursos da Prefeitura. A maioria das Credtes Comunitárias ou já existiam antes de manterem convênio com a Prefeitura, ou foram criadas através do Vale Credte, programa de compra de vagas por parte de empresários da cidade. 



Anexo 3 
CRECHES COM NÚMERO DE VAGAS AMPLIADOS OU REDUZIDOS AO LONGO 

DAS GESTÕES ESTUDADAS 
Nome da creche Ampliação Redução Total 

Gestão 86/88 

Anos 1989/1990 

Ano de 1991 

Ano de 1992 

Ano 1994 
que outras no número vagas aconteceram gestões, 

mtrEtanto, não nos é possível precisá-las, já que não mcmtramos seus registros. Apmas o relatório do ano de 1992 é que as dEtalha. Podemos 
baseadas em entrevistas, no entanto, afirmar que este foi o ano em que houve uma preoalpação acentuada com a ampliação, reconstrução e 
remodelação das Credtes Oficiais já existartes, como também das Credtes Comunitárias. 



Anexo 4 
-----,..---- ---- ------- ----_. ----

N> de crianças 
Nome da Creche atendidas F orma de Gerência Regional Ano de Extil!ção Motivo 

F oi construída uma creche da própria 
Prefeitura (Creche Colombo) nas 

Sibisa 75 - 3 a 12 anos oficial Portão 1990 proximidad~s e não havia demanda 
para todas as vagas. Esta creche, I 

ademais, fora implantada em 
I 

I instalações provis(>rias. 
Segundo técnicos da Secretaria da I 

Santo Inácio 70 - O a 6 anos vizinhança Campo Comprido 1989 
Criança, as install:lçõe$ pertenciam à I 

Igreja Católica e as Irmãs 
responsáveis não desejavam mais 

I 

desenvolver tal atividade. I 

Não há registro de sua extinção, mas 
não aparece mais nos documentos a 
partir de 1983. Era uma creche que 

Jardim Paranaense 30 - 2 a 6 anos vizinhança Boqueirão ? ficava próxima a creches oficiais da 
Prefeiturl:l, que não possuía instalações 

apropriadas e era gerenciada por 
religiosas. 

Arlete Richa 90 - 2 a 6 anos oficial Portão 1988 ? 
Local não apropriado sujeito a 

enchentes constantes. A creche foi 
desativada e acabou sendo demolida 

Morada dos Nobres 90- O a 6 anos oficial Boqueirão 1992 pela populaç~o e o terreno está vazio. 
Tinha grande prooura porque era área 
de inva$ão. Há 1 ano foi resolvido o 

problema das enchentes, mas a creche 
não foi reconstruída . 

. ~ 



Anexo 5 

RELAÇÃO DOS PIA E PIA AMBIENTAL POR REGIONAL 
Não havia dispooível por parte da Sec:rttaria da Criança, documento onde houvesse o número de vagas, data de inauguração e regional a qual 
cada unidade pertence. Uilizamos para esta tabela, o documento "AdministraçãoRegional - Cadastros dos Estabelecimentos de Credle", IPPUC, 
05/04/95, a relação das unidades do Projeto PIA Ambiental da Sec:rttaria do Meio Ambiente e dados coletados através de entrevistas com 
técnicos desta Sec:rttaria. Esclarecemos que diferenciamos os PIA Ambiental que utilizam os prédios das Associações de Moradores(adap.) em 
relação aos prédios construídos pela Prefeitura (const.) 
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Anexo 6 
JL~'UI"1I.'-,r-..'-' DAS UNIDADES DO PROJETO IRMÃo MENOR POR REGIONAL 

Documentos Utilizados: 
Decreto nO 142/87 
Decreto nO 234187 
Decreto nO 321/87 
Decreto nO 3~~/87 
Decreto nO 4~6/87 
Decreto nO 476/87 
Decreto nO 103/88 
Decreto nO 376/88 
Decreto nO ~16/88 
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Anexo 7 
RELAÇÃO DAS CRECHES CUJAS VAGAS APARECEM COMPUTADAS NOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA CRIANÇA, MAS 
QUE PERMANECERAM COMO DE VIZINHANÇA, JÁ EXISTIAM COMO CRECHES COMUNITÁRIAS OU FORAM CONSTRUÍDAS 

COM A PARTICIPAÇÀO DA PMC MAS COM A GERÊNCIA DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS 

Creche Ano Início BairrolRegional Faixa Etária! Capacidade Considerações 
E a única Creche de Vizinhança que existe em 

1- Nova Esperança (Tia Dina)·· 1980 AtubalBoa Vista 2 a seis anos / 60 1996- mantida por Associação de Moradores 
Começou a funcionar nas dependências de uma 

2- Menino Jesus de Praga·· 1980 Santa QuitériaIPortão 3 meses a 5 anos / 90 Igreja Católica 
No relatório de 87 aparece como desativada. No 
documento Adm. regional do IPPUC de 1995, 

3- Jardim Urano·· 1982 Reg. Boqueirão 2 a seis anos / 30 aparece como comunitária 
Recebe subvenção social e apoio técnico desde 

4- Alfonsa Graceffa·· 1988 Reg. Santa Felicidade /60 esta época 
Inaugurada com auxilio financeiro da entào 

5- Ulisses Percegona·· 1988 Reg. Boa Vista 2 a seis anos / 49 Secretaria de Desenvolvimento Social, com o 
nome de Cachoeira 

Aparece no levantamento do IPPUC de 1989, 
6- Balão Mágico" 1984 Reg. Campo Comprido 2 a seis anos / 76 sendo definida como pré-escola 
7- Cururnim·· 1985 Jardim das Américas! Matriz 2 a 14 anos / 101 
8- Cantinho da Natureza· 1990 Reg. Boa Vista 2 a seis anos / 40 

E uma das creches mais antigas da cidade. 
9- São João Batista·· 18/07/1954 Rebouças/Matriz 2 a seis anos / 120 Ligada ao Albergue São João Batista. Recebe 

subvenção da PMC desde, pelo menos, 1981 
10- Casa da Criança São José· 1992 Reg. Cajuru 3 meses a 6 anos /110 Ligada à Pastoral da Criança e do Adolescente 

No documento do IMAP- Banco de Dados do 
11- Recanto Feliz" antes de 1990 Reg. Santa Felicidade 3 meses a 14 anos / 100 Sistema Municipal de Informações 

Administrativas consta como de 1988 
12- Tia NahirIMundinho da antes de 1979 Reg. Portão 2 a seis anos / 93 Anterior à 1979 
Criança·· 
13- Irmã Dulce· 1991 Bairro AltolBoa Vista 3 meses a 6 anos /100 

No documento do IMAP- Banco de Dados do 
14- Frei Miguel· 10/01/91 (?) CIClPinheirinho 3 meses a 6 anos / 120 Sistema Municipal de Informações 

I Administrativas consta como de 1986 
15- Vovó JulinalTingui 21/03/92 Vila TinguilBoa Vista 3 meses a 6 anos /100 
16- Jardim Acrópole· 10/12/92 Reg. Cajuru 3 meses a 6 anos / 82 
17- Angela Delatre· 02/11/92 São JoãolBoa Vista 3 meses a 6 anos / 88 
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No documento do IMAP- Banco de Dados do 
18- Começo da Vida* 1992 (?) Xaxim/Boqueirão 2a6anos/90 Sistema Municipal de Informações 

Administrativas consta como de 1986 
19- Hospital Cajuru* 1992 Cristo Rei/Matriz 3 meses a 6 anos/l00 construída pelo vale-creche, llUlS não tem 

convênio de man\1tenç!o 
20- Assoe. Cristã Feminina** 06/12/76 Vila HauerlBoqueirão /100 -
21- Santa Maria* 17/12/92 Vila Nossa Senhora da 3 meses a 6 anos / 89 construída com vale-creche 

LuzlPinheirinho 
22- Luz da Manhã** anterior a Vila Nossa Senhora da 3 meses a 6 anos / 90 equipada pelo vale-creche em 92 

1989 Luz/Pinheirinho 
23- Tempo Feliz* 1992 PilarzinholBoa Vista / 70 construída, equipada e conveniada com o vale-

creche 
24- Cantinho Feliz** 06/10/77 Higien6polisIBoa Vista 3 meses a 6 anos / 78 é construída creche nova em 29/09/93 
25- Nossa Senhora Salete** antes de 76 Jardim Social/Matriz 3 meses a 14 anos /118 já existente em 1975 
26- Recanto Infantil * 16/12/1993 Jardim Sabará-CIC/Pinheirinho 3 meses a 6 anos / 73 construída com recursos do vale-creche 
27- Acácias Unidas* 28/03/1994 Xaxim/Boqueirão 2 a 14 anos / 100 construída com recursos do vale-creche 
28- Jardim Savana* 1994 Reg.Cajuru /100 construída com recursos do vale-creche 
29- Hospital Erasto Gaertner* 1994 GuabirotubalMatriz 3 meses a 6 anos /100 construída com recursos do vale-creche 
30- Xapinhal/Pinheirinho* 1994 Sítio Cercado/Pinheirinho 3 meses a 6 anos /100 -
31- São Leop<>ldo* 1995 Reg. Cajuru 3 meses a 6 anos / 100 -
32- Jesus Criança* 1995 Campo Comprido 3 meses a 6 anos /100 -
33- Frei Tito* 1996 Reg. Cajuru 2 a 14 anos / 115 -
34- Nhá Gabriela* 1996 Reg. Boa Vista 3 meses a 6 anos / 130 -
35- Família Feliz* 1996 - 3 meses a 6 anos / 130 -
36- Vila das Torres 11* 1996 Reg. Matriz 3 meses a 6 anos / 100 -
37- Cantinho do Sol* 1996 Reg. Boa Vista 3 meses a 6 anos / 130 -
38- Sonho de Criança* 1996 - - -

* Creches construidas com recursos do Programa Vale-Creche e outros recursos gerenciados pela PMC e que mantêm convênio com a Secretaria da Criança, com exceção da Creche do Hospital 
Cajuru (não recebe verba de manutenção da PMC). 
**Creches que foram construidas com recursos da comunidade, tendo sido gerenciadas sem a intervenção do poder público municipal e que atualmente são consideradas creches comunitárias e, 
portanto, possuindo convênio com a PMC, principalmente a partir de 1990. Algumas, inclusive, foram restauradas ou reconstruidas com recursos do vale-creche. 
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Anexo 8 

EVOLUÇÃO DA OFICIALIZAÇÃO DAS CRECHES DE VIZINHANÇA 

Ano Nome da Creche 

1986 Creche Santa FelicidadelIvete Fruet 

Solitude 
Vila Leonice 

1987 
Conjunto Saturno 

Érico Veríssimo 

São Bráz 

Santa Efigênia 
1990 

Cinderela 

Oswaldo Cruz II 

Vila Real 

1991 Parigot de Souza 

1992 Jardim Gabineto 

Demawe 

1993 VilaFany 

1994 Santo Antônio 

Caramuru 



Anexo 9 
CRECHES OFICIAIS CONSTRUÍDAS ANUALMENTE 

~ 
Boa Boqueirão 

Ano Vista 

1977 - 3 
1978 1 1 
1979 - 2 
1980 1* 1 
1981 2* 2** 
1982 - -

Total 4 9 
1983 - -
1984 - 1 
1985 1 2** 
Total 1 3 
1986 - 2 
1987 4 5 
1988 2 -

Total 6 7 
1989 - -
1990 - -

1991 - -

1992 2 -

Total 2 zero 
1993 1 -
1994 1 -
1995 - -

1996 - -

Total 2 zero 
Total de 15 19 
Creches .. * começou como creche de VIZinhança 
** I das creches era de vizinhança 
*** 2 das creches eram de vizinhança 

Cajuru 

1 
-

-

2 
1 

1* 
5 

-
-

1* 
1 

-
4 
1 
5 
1* 
-
-

1 
2 

-
-

1 
-

1 
14 

Campo Matriz Pinheirim Portão 
Comprido 

- - - -

- - - -

- - 2 -

1* 1 1 5 
2*** - 4*** 3* 

1* - - -

4 1 7 8 
1* - - -

- - - 1 
1 - 2 -

2 zero 2 1 
- - 3 1 
3 1 4 2 
3 1 6 15 
6 2 13 18 
2 - - 2 

- - - 1 
- - 2 -
2 - - -

4 zero 2 3 
1 - - -

- - 1 -
1 - 2 -

- - 1 1 
2 zero 4 1 
18 3 28 31 

355 

TOTAL 

4 
2 
4 
12 
14 
2 
38 
1 
2 
7 
10 
6 

23 
28 
57 
5 
1 
2 
5 

13 
2 
2 
4 
2 
10 

128. 

• deste número de creches, três foram extintas, Arlete Richa, Sibisa e Morada dos Nobres (ver anexo 4) 
OBS.: Consideramos, para a elaboração deste quadro, as creches oficiais implantadas, mesmo que, em outra 
época, tenham sido diferentemente gerenciadas ou tenham sido extintas. 
Utilizamos, outrossim, a divisão por regionais atual. O Berçário Municipal não foi computado porque não é 

creche; é internato em condições especiais. 
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DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO mSTÓRICO DO 

ATENDIMENTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NA CIDADE DE CURITIBABO 

PERÍODO ANTERIOR A 1983 

CURITIBA .• Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal da Criança. Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba.(1992) "Creches em Curitiba: Espaço de Educação". 

CURITIBA .• Prefeitura Municipal. Departamento de Desenvolvimento Social. Diretoria de 

Desenvolvimento Comunitário. (jun.l1985). Documento sem título elaborado pela 

Comissão e Atendimento Infantil (responsável por procurar resgatar a história do 

atendimento infantil no período anterior à 1985, cujas ações foram logo interrompidas 

sem que tenha havido a elaboração de um documento oficial). 

PARANÁ. Secretaria do Estado da Saúde e do Bem-Estar Social. Instituto de Assistência ao 

Menor. Divisão de Ação Comunitária e Convênio. ''Programa Creche". 1980. 

SEBASTIANI, Márcia Teixeira. (1996) Educação ll]/anti!: o Desaftod11 Qualidade - um 

~studo da rede municipal de creches em Curitiba-1989 a 1992. (tese de Doutorado) 

CftIIlpinas, Faculdade de Educação, Universidade de Campinas. 

DECRETOS E LEIS: 

Lei n.o 1.127 (02/08/1955). 

Decreto n.o 514 -A (02/08/1955). 

Lei n.o 1.741 (31/03/1959j. 

Decreto n.o 722 (10/07/1959). 

Lei n.o 2323 (01/10/1963). 

Decreton.o 1393 (05/10/1963). 

Decretp nO 1.184 (28/09/1964). 

Lei n.~ 2.564 (08/05/1965). 

Decreto n.o 907 Gunho de 1965). 



Lei n.o 2.585 (23/06/1965). 

Decreto n.o 250 (12/03/1969). 

Decreto n.o 583 (15/05/1969). 

Decreto n.o 1.256 (29/09/1969). 

Decreto n.o 391 (03/03/1970). 

Decreto n.o 342 (28/04/1975). 

Lei n.o 6.033 (22/06/1979). 

Decreto n.o 1.093 (17/07/1979). 

RELATÓRIOS ANUAIS: 1975, 1976, 1977, 1978 e, 1979. 
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F oram realizadas entrevistas com alguns funcionários responsáveis pelo atendimento à inf'ancia 

e adolescência na época. 



DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DAS 

CRECHES CONSTRUÍDAS ANUALMENTE 

1. Entrevistas 

2. Relatórios anuais. 
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3. Evolução da Rede Municipal de Creches, 1977-1994, por ano de entrada em operação -

dezembro 1994-IPPUC 

4. Relação de Creches Extintas e Oficializadas - 89/94- IPPUC - dezembro 1994. 

5. Banco de Dados do Sistema Municipal de Informações Administrativas - IMAP 1996. 

6. Relação de Creches Oficiais da Secretaria Municipal da Criança/Departamento de 

Atendimento Infantil! Gerência de Operação de Creches - novembro 1996 

7. Relação de Creches Oficiais: até 1982~ 1983/1985; 1986/1988; 198911992~ Departamento 

de Atendimento Infantil! Gerência de Operação de Creches - dezembro 1992 

8. Creches Comunitárias construídas pelo programa Vale-creche. IPPUC dezembro 1995. 

9. Creches Implantadas na Gestão Rafael Greca - documento da Secretaria da Criança -

agosto 1996 

10. Orçamentos desde o ano de 1982. 

11. Administração Regional IPPUC - 05/04/95 - Cadastros dos Estabelecimentos de Creche 

12. Documento sem nome, datado de 1988 - com cronograma de inauguração de creche a 

partir de 27/08 

13. Relação de Creches de 1988. 

14. Decretos: 

n° 1071 de 07/10/93 

n° 336 de 04105/95 

n° 929 de 27/10/95 

n° 220 de 08/04/92 

n° 224 de 24/04/89 



n° 444 de 19/04/93 

n° 716 de 30/08/95 

n° 334 de 17/05/96 

n° 990 de 24/11/95 

n° 1072 de 07/10/93 

n° 33 de 29/01/96 

n° 08 de 11/01/88 
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As entrevistas foram de grande ajuda para entender creches que "somem" de um 

documento para o outro. 

Interessante colocar a extrema dificuldade de consegUirmos dados fidedignos 

pelos seguintes motivos: 

• creches construídas em um ano e implantadas no outro, muitas vezes são computadas duas 

vezes nos documentos. 

• creches que começaram como vizinhança/comunitária e depois foram oficializadas não 

parecem descritas corretamente (algumas vezes são consideradas de vizinhança e outras 

oficiais) 

• creches construídas há muitos anos e que passaram a receber subvenção da PMC passaram 

a ser computadas como creches comunitárias e colocaram as vagas como tendo sido 

ampliadas 

• creches que mudaram o nome sem documentação. 
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DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DOS OUTROS DADOS 

Relatórios Anuais 

Entrevistas 

Documento da Secretaria da Criança, sem nome, onde consta a relação de todos os programas 

com a especificação dos objetivos, data de início e número de atendimentos de dez. de 1995. 

Quadro Demonstrativo de Implantação de Projetos na SMCr, da Gerência de Programas de 

Atendimento à Criança e Adolescente em Situação de Risco, a partir de 1989, SMCr, 1996. 

Prospecto da Gestão Rafael Greca de Macedo, sobre os programas desenvolvidos pela 

Secretaria da Criança, 1996. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Região Metropolitana da Curitiba. PNAD. 

ffiGE, s.d .. 

Tabelas: População de Curitiba por Bairros, 70, 80 e 91~ e taxas de crescimento anual 70/80, 

80/91 e 70/91. População Residente em Curitiba, por faixa etária, segundo as administrações 

regionaisl1991. População Residente em Curitiba, por faixa etária, segundo os bairros e o 

sexo. Todas as tabelas pertencem ao Banco de dados do IPPUC, s.d. 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Diretoria da Criança. ''Manual de Orientações Técnico-Administrativas do Programa 

Creches". 1986 

CURITmA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria da Educação. ''Projeto 

Recriança/Irmão Menor". 1986. 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria da Educação. "Relatório da Gestão 

86-88 do Projeto Irmão Menor". 1988. 

BRASÍLIA. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. "Relato de Experiências". 1988. 
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CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria de Desenvolvimento Social. Divisão 

de Orientação Sócio-Psico Pedagógica. "Projeto de Supervisão". s.d. (mas da gestão 

86-88). 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Diretoria da Criança. "Relatório Geral da Administração Roberto Requião-Programa 

Creche", 1988. 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria Municipal da Criança. Departamento 

de Atendimento Infantil. Gerência de Apoio Técnico. Documento sobre proposta 

pedagógica e orientação quanto a atividades. s. d., mas provavelmente de 1990. 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria da Criança. Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba. "Creches em Curitiba: Espaço de Educação. 1992. 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria da Criança. Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba. ''Proposta Pedagógica de O a 6 anos". 1994. 

CURITIBA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Instituto Municipal de Administração. "Dados 

Administrativos", v.l, abr./out. de 1994, pp.77-8. 

c URITmA. Prefeitura Municipal de Curitiba. Instituto Municipal de Administração Pública. 

Guia de Serviços Públicos Cidade de Curitiba. 1995. 

FUNDAÇÃO PEDROSO HORTA. PMDB/Paraná. Rev. Curitiba Bela e Justa. março de 

1989. 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. IPARDES. Sistema Estadual de Informações. 

Base Pública. População Estimada de 1980 a 1990 e População Projetada de 1991 a 

2000. 

RISCHBIETER, Luca. "A História do Pequeno Reino: idéias para pensar a educação 

elementar das crianças de O a 8 anos (ou mais ... ). Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Secretaria da Criança, mimeo, 1994. 
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