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Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia
Tá na correria, como vive a maioria

Preto desde nascença, escuro de sol
Eu tô pra ver ali igual no futebol

Sair um dia das ruas é a meta final
Viver decente, sem ter na mente o mal

Tem o instinto que a liberdade deu
Tem a malícia que cada esquina deu

Conhece puta, traficante, ladrão
Toda raça, uma pá de alucinado e nunca embaçou

Confia nele mais do que na polícia
Quem confia em polícia? Eu não sou louco!

[...]
É preciso eu morrer pra Deus ouvir minha voz
Ou transformar aqui no Mundo Mágico de Oz.

(Racionais MC’s- O Mundo Mágico de Oz)
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RESUMO

PIMENTEL, Ana Beatriz Santos. Racismo estrutural e suas intersecções: as
percepções e relatos dos (as) adolescentes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. 66 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação em Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade
Estadual de Londrina, Londrina, 2022.

O objetivo geral foi conhecer as percepções dos (as) adolescentes em situação de
vulnerabilidade social sobre as categorias racismo, violência, machismo e território,
compreendendo a correlação entre tais expressões. A escolha do tema foi pensada
em uma perspectiva de compreender melhor como a estruturação das relações
desiguais se estabelecem na realidade social, considerando-as como resultantes do
racismo estrutural e modo de produção capitalista, bem como a violação dos direitos
e violência cotidiana para com a população negra e periférica. A pesquisa busca
evidenciar, sob a ótica e voz dos (as) adolescentes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, o racismo estrutural e as intersecções de classe, raça,
gênero e território presentes na realidade dos jovens negros e periféricos no Brasil.
O que procura apresentar do trabalho desenvolvido é como as relações são
estruturadas a partir do racismo, atravessando a realidade de crianças e
adolescentes de forma interseccional, provocando a violação de seus direitos e do
acesso à espaços e à proteção. Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido a
partir da metodologia de pesquisa qualitativa, utilizando o método de Grupo Focal
para fomentar o debate e reflexão acerca dos temas trazidos junto aos educandos
(as) da instituição Associação Guarda Mirim de Londrina- Unidade CSU.

Palavras-chave: Racismo; intersecção; vulnerabilidade; proteção; violência.
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ABSTRACT1

PIMENTEL, Ana Beatriz Santos. Structural racism and its intersections: the
perceptions and reports of adolescents from the Coexistence and Strengthening of
Bonds Service. 2022. 66 pages. Completion Work of Undergraduate Course in
Serviço Social- Center for Applied Social Studies, Universidade Estadual de
Londrina, Londrina, 2022.

The general objective was to know the perceptions of adolescents in situations of
social vulnerability about the categories racism, violence, machismo and territory,
understanding the correlation between such expressions. The choice of theme was
thought in a perspective of better understanding how the structuring of unequal
relations are established in social reality, considering them as a result of structural
racism and capitalist mode of production, as well as the violation of rights and daily
violence towards the black and peripheral population. The research seeks to
highlight, from the perspective and voice of adolescents from the Service for
Coexistence and Strengthening of Bonds, structural racism and the intersections of
class, race, gender and territory present in the reality of black and peripheral youths
in Brazil. What it seeks to present from the work developed is how relationships are
structured from racism, crossing the reality of children and adolescents in an
intersectional way, causing the violation of their rights and access to spaces and
protection. In this way, the present work was developed from the qualitative research
methodology, using the Focus Group method to encourage debate and reflection on
the themes brought to the students of the institution Associação Guarda Mirim de
Londrina - Unidade CSU.

Key-words: Racism; intersection; vulnerability; protection; violence.

1 Resumo traduzido na linguagem inglesa.
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AKOPỌ2

PIMENTEL, Ana Beatriz Santos. Ẹlẹyamẹya igbekalẹ ati awọn ikorita rẹ: awọn
iwoye ati awọn ijabọ ti awọn ọdọ lati Ijọpọ ati Imudara ti Iṣẹ Awọn iwe ifowopamosi.
66 oju-iwe. Ipari iṣẹ ti kọlẹji ikẹkọ ni Awujọ Iṣẹ – Centro de Estudos Sociais
Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022.

Idi gbogbogbo ni lati mọ awọn iwoye ti awọn ọdọ ni awọn ipo ti ailagbara awujọ nipa
awọn ẹka ẹlẹyamẹya, iwa-ipa, machismo ati agbegbe, ni oye ibamu laarin iru awọn
ikosile. Yiyan akori ni a ro ni irisi oye ti o dara julọ bii iṣeto ti awọn ibatan aidogba ti fi
idi mulẹ ni otitọ awujọ, ni akiyesi wọn nitori abajade ẹlẹyamẹya igbekale ati ipo
iṣelọpọ kapitalisimu, ati irufin awọn ẹtọ ati iwa-ipa ojoojumọ si ọna dudu ati agbeegbe
olugbe. Iwadi naa n wa lati ṣe afihan, lati irisi ati ohun ti awọn ọdọ lati Iṣẹ fun Ijọpọ ati
Imudara Awọn iwe ifowopamosi, ẹlẹyamẹya igbekale ati awọn ikorita ti kilasi, ije, akọ
ati agbegbe ti o wa ni otitọ ti awọn ọdọ dudu ati agbeegbe ni Ilu Brazil. Ohun ti o n wa
lati ṣafihan lati inu iṣẹ ti o ni idagbasoke ni bi awọn ibatan ṣe ṣeto lati ẹlẹyamẹya,
sọdá otitọ ti awọn ọmọde ati awọn ọdọ ni ọna intersection, nfa irufin awọn ẹtọ wọn ati
iwọle si awọn aaye ati aabo. Ni ọna yii, iṣẹ ti o wa lọwọlọwọ ni idagbasoke lati inu
ilana iwadii ti agbara, ni lilo ọna Ẹgbẹ Idojukọ lati ṣe iwuri ariyanjiyan ati iṣaro lori
awọn akori ti a mu wa si awọn ọmọ ile-iwe ti ile-ẹkọ Associação Guarda Mirim de
Londrina - Unidade CSU.

Awọn ọrọ-ọrọ: Ẹlẹyamẹya; ikorita; ailagbara; aabo; iwa-ipa.

2 Resumo traduzido na linguagem Yorubá.
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1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa se constrói a partir de reflexões acerca da realidade social e

violações de direitos que os adolescentes negros e periféricos vivenciam ao longo

de suas vidas. Questões sofridas no cotidiano como a falta de acesso à condições

básicas de subsistência, desproteção, violação constante dos direitos à segurança, à

lazer, à educação, à vida, entre outras. Adolescentes estes que só ganham

visibilidade quando cometem atos infracionais ou quando estão em condições

extremas de violação de seus direitos fundamentais (EURICO, 2020).

A motivação para a pesquisa nasce da observação sobre o racismo e

violações de direitos que recaem sobre crianças e adolescentes, bem como as

vivências pessoais que me atravessam e recaem também sobre os meus, as quais

neste momento lhes apresento. Sou uma jovem, lésbica, pobre, moradora do

município de Cambé-PR, e que atualmente, depois de 21 anos, procura

compreender sua identidade racial. Ao longo de minha vivência, nunca fui

identificada, nem por meus familiares nem por amigos, como uma pessoa branca,

mas também, sempre tive uma inquietação e medos ao me identificar como uma

menina negra. Destaco também em minha vivência, as dificuldades e

enfrentamentos na realidade, enquanto classe trabalhadora, de família pobre. Vejo,

cotidianamente, como a violação da identidade racial a partir de um processo de

embranquecimento da população negra no Brasil, bem como o mito da democracia

racial agiu e age de forma a promover a perda da identidade racial de crianças,

jovens e adultos cotidianamente. Observo, olhando para meu contexto familiar,

constituído em grande parte de pessoas negras e pobres, como o racismo estrutural

e suas intersecções promoveram/promovem uma violação de seus direitos e a

violência presente em suas vivências.

Assim, a partir desta estrutura, o que ganhou mais evidência no

desenvolvimento de estágio curricular em um Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos foi a análise e aproximação sucessiva da realidade dos

educandos(as), que são submetidos(as) a inúmeras violações de direitos em seu

cotidiano. Também recebeu influência da participação no Projeto de Pesquisa

“Sistemas de proteção e garantia dos Direitos Humanos voltados à infância e

juventude no Brasil, Angola, Moçambique e Portugal”, que possibilitou leituras e

reflexões acerca da temática.
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Observamos como as violações de direitos e diferentes expressões da

violência são construídas socialmente e reforçadas pelo Estado, se tornando a

vivência cotidiana dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social, estes que

são atravessados de forma interseccional por diferentes mecanismos de opressão,

dentre eles o racismo, o machismo, a violência e a criminalização dos territórios

pobres e periféricos.

Quando observamos as estatísticas que recaem sobre vítimas de violência e

homicídios, violações de direitos, condições extremas de pobreza e falta de acesso

a elementos básicos como alimento, saneamento, moradia, saúde, educação, lazer,

entre outros, observamos sempre uma semelhança entre seus pares: jovens negros

e pobres. Seguindo esta reflexão trazemos Márcia Campos Eurico (2020),
A chacina da Candelária, na cidade do Rio de Janeiro em
2003, a chacina da Baixada Fluminense, em 2005, os crimes
de Maio de 2006 no estado de São Paulo e os movimentos de
resistência protagonizados pelas mulheres negras e periféricas
diante do assassinato da juventude negra escancaram os
horrores de uma prática social que continua a exterminar a
população negra e cuja ação estratégica sobre a infância e
juventude tem como resultado o contínuo esfacelamento das
famílias negras. (EURICO, 2020)

Portanto, a pesquisa buscou acentuar o entendimento acerca das expressões

do racismo e violências sofridas por adolescentes em situação de vulnerabilidade

social. O objetivo geral foi conhecer as percepções dos (as) adolescentes em

situação de vulnerabilidade social sobre as categorias racismo, violência, machismo

e território, compreendendo a correlação entre tais expressões. A escolha do tema

foi pensada em uma perspectiva de compreender melhor como a estruturação das

relações desiguais se estabelecem na realidade social, considerando-as como

resultantes do racismo estrutural e modo de produção capitalista, bem como a

violação dos direitos e violência cotidiana para com a população negra e periférica.

A pesquisa aconteceu por meio de revisão bibliográfica sobre a temática, na

busca de dados quantitativos divulgados por agências de pesquisa nacionais, os

quais possibilitaram a problematização do fenômeno situando-o em uma análise

estrutural. O primeiro capítulo foi construído a partir de uma perspectiva histórica do

Brasil como um país fundado a partir da colonização e escravização da população

negra e originária, entendendo que tal estrutura foi a base para a constituição das

relações expressas na atualidade. Tudo isso, atravessado pelo racismo estrutural e
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suas expressões contemporâneas vinculadas a lógica neoliberal, que promove a

desproteção dos/as adolescentes negros e periféricos, desde as violações de

direitos enquanto crianças, a falta de acesso à condições básicas de subsistência, à

violência vivenciada cotidianamente, a exposição à condições de exploração. Por

outro lado, trouxemos no segundo capítulo, um breve resgate histórico acerca das

legislações que garantem direitos voltados ao público infanto-juvenil no Brasil,

chegando ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Neste contexto, a pesquisa foi desenvolvida em torno da apreensão acerca da

proteção integral da criança e do adolescente pautada no Estatuto da Criança e do

Adolescente -ECA, analisando as estruturas que fundamentam este processo e as

violações e violências cotidianas sofridas pelos adolescentes que necessitam

perpassar pelo SCFV, serviço tipificado dentro da Proteção Social Básica, o qual

atende crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade

social. Com isso, tal pesquisa irá destacar a violação dos direitos dos/as

adolescentes e da violência sofrida pelos mesmos, demonstrando a partir de

conhecimentos teóricos e dados históricos sobre tal assunto, bem como a

demonstração de dados quantitativos e qualitativos, a estrutura de violações sofridas

no cotidiano.

Vale destacar que a compreensão - a partir de concepções preconceituosas e

de caráter higienista e punitivo - da adolescência em si, pautando-se em valores

conservadores, requer uma análise que entenda a construção social a partir da

intersecção que envolve a questão racial, de classe social, de gênero/sexualidade e

territorialidade, as quais irão determinar a distinção de lugares. Assim, as relações

estabelecidas na objetividade e subjetividade, quando se trata de entendimento e

análise dos direitos das crianças e adolescentes, reflete tal construto, somando isso

aos processos de violência de Estado e criminalização e violação dos corpos,

resultando no julgamento pautado em valores morais e conservadores, muitas vezes

materializados nas abordagens violentas dos agentes de segurança.

O enfoque empírico se assentou nas percepções de adolescentes inseridos

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, prestado pela instituição

Associação Guarda Mirim, instituição do terceiro setor localizada no município de

Londrina-PR. Foi utilizada a técnica do Grupo Focal com os (as) educandos (as) da

com um recorte de idade de 13 à 18 anos incompletos. O desenvolvimento do grupo

foi autorizado pela coordenação e houve adesão dos(as) adolescentes. Durante o
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grupo tratamos das categorias racismo, violência, machismo e território, por meio de

questões-chave, as quais foram utilizadas para estimular as reflexões do grupo.

Desta forma, a pesquisa visa promover a melhor visualização do processo de

violação constante dos direitos dos/as adolescentes a partir do olhar de quem sofre

com tal realidade, entendendo o protagonismo de suas vozes, evidenciando a

potencialidade e compreensão dos adolescentes acerca de suas vivências, visando

possibilitar o espaço para escuta dos sujeitos, estes que vivem constantemente com

processos de silenciamento.
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2. RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL

No presente capítulo será abordado o conceito de racismo estrutural e como

este atravessa a realidade brasileira e molda o cotidiano, que atrelado ao modo de

produção capitalista efetiva a violência no Brasil e suas diferentes expressões. Desta

maneira, iremos contextualizar como o racismo está intrinsecamente relacionado às

violações e violências sofridas pelos adolescentes negros e periféricos.

Para compreensão das relações sociais estabelecidas na modernidade, bem

como as violências e violações que as atravessam e provocam um processo de

subalternização das classes e segmentos, é necessário analisar a estrutura histórica

e o modo de produção ao qual estamos submetidos. Assim, o modo de produção

capitalista e o racismo estrutural, perpassam e constroem os vínculos que são

efetivados na realidade social, que é o terreno no qual as violências cotidianas se

expressam. Desta maneira, trazendo no contexto de estrutura histórica, pode-se

considerar a persistência dos valores racistas, colonialistas e escravistas que

moldaram as instituições brasileiras, os quais se mantém vestindo novas roupagens

no modo de produção capitalista.

Reconhecendo tais perspectivas, podemos observar um país que constrói

suas narrativas sob os determinantes do racismo estrutural mantendo a lógica da

subalternização de classes sociais. Segundo Rocha (2021, p. 11):

Torna-se inegável que o racismo é um dos pilares
estruturantes do Estado burguês desde a sua gênese e
permanece até hoje, mas permeado por novas expressões.
Assim, a práxis do colonialismo, em nome da exploração de
elementos que pudessem subsidiar a economia dos países
colonizadores, se sustentava a partir de processos de
dominação que envolviam todas as esferas das relações
sociais.

A partir desta compreensão, podemos entender que, em um país

estruturalmente desigual e racista, as relações são moldadas de forma a criminalizar

e violentar os adolescentes negros e periféricos. Desta maneira, possuímos um

construto formado no modo de produção capitalista, constituindo um processo e uma

estrutura de desproteção por parte do Estado para com a população, em especial

para crianças e adolescentes, com um caráter punitivo que naturaliza os processos

de desigualdade social e racismo estrutural.
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Seguindo esta lógica, Silvio Almeida (2018), em seu livro O que é Racismo

Estrutural nos traz uma breve contextualização histórica sobre raça, termo que ao

longo da história foi conduzido para um significado específico, firmando-se em

teorias iluministas, nos trazendo o início de uma classificação dos povos a partir da

raça, ou seja, a diferenciação dos seres humanos a partir de suas características

físicas e culturais, o que, então, serviria de base para a discriminação e instauração

de um conceito eurocêntrico de superioridade.

Com o processo civilizatório eurocentrado, se fez cada vez mais preciso um

conceito de homem universal, isto é, um modelo referencial de civilização, tal qual,

mais tarde, se apropriando das teorias de raças, seria utilizado para a segregação e

discriminação dos povos africanos, asiáticos e latinos, pautando o homem europeu

como centro e referencial universal de civilização, caracterizando outros povos que

não se encaixavam neste modelo como o exemplo de selvageria, que necessitavam

de controle. Citando Silvio Almeida (2018, p. 19):

Se antes deste período ser humano relacionava-se a o
pertencimento a uma comunidade política ou religiosa, o contexto da
expansão comercial burguesa e da cultura renascentista abriu as
portas para a construção do moderno ideário filosófico que mais
tarde transformaria o europeu no homem universal - o gênero aqui
também é importante - e todos os povos e culturas não condizentes
com os sistemas culturais europeus em variações menos evoluídas.

Como nos traz Rocha (2021), os povos europeus, a partir das invasões

ultramarinas, pautam a violência e genocídio dos povos originários com um discurso

de “civilização”, propagando o apagamento de culturas, sistemas de organização

dos povos, religiosidades e modelos que não se encaixavam no conceito

eurocêntrico considerado “civilizado”. Ainda segundo a autora, com base nas

reflexões de Grosfoguel (2019 apud ROCHA, 2021 p. 10), aponta que,

A violência civilizatória se compõe por processos de apagamento dos
modelos organizacionais de produção, éticos, políticos, epistêmicos,
culturais que formavam as identidades das populações negras e
indígenas. Portanto, a primazia da identidade branca e europeia foi
impetrada em detrimento de modelos identitários que poderiam
manter a força coletiva e a resistência dos grupos violentados.

Trazendo então as revoluções posteriores a este contexto histórico, isto é, as

revoluções inglesa, americana e francesa, consideradas como o ápice do

desenvolvimento e alteração dos modelos de organização da sociedade, Almeida
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(2018) destaca como a partir da transição do modo de produção, com a revolução

francesa pautada em valores liberais e capitalistas, o conceito de raça se tornou

cada vez mais importante para a definição de papéis na sociedade moderna. Em

síntese,

As revoluções inglesas, a americana e francesa foram o ápice de um
processo de reorganização do mundo, de uma longa e brutal
transição das sociedades feudais para a sociedade capitalista em
que a composição filosófica do homem universal mostrou se
fundamental para a vitória da civilização. Esta mesma civilização
que, no século seguinte, seria levada para outros lugares do mundo,
para os primitivos, para aqueles que ainda não conheciam os
benefícios da liberdade, da igualdade, do Estado de direito e do
mercado. E foi esse movimento de levar a civilização para onde ela
não existia que redundou em um processo de destruição e morte, de
espoliação e aviltamento, feito em nome da razão e a que se
denominou de colonialismo. (ALMEIDA, p. 21, 2018)

Neste contexto, o autor caracteriza como a revolução Haitiana, ocorrida no

século XVIII - rebelião dos povos negros escravizados no Haiti contra o sistema

colonial e escravista implementado pelos povos europeus - foi vista, diferentemente

das revoluções europeias, um modelo de rebelião selvagem, provando que o

conceito de igualdade antes defendido pelos ideais franceses na revolução, não se

enquadravam a todos os povos. De acordo com Almeida (2018):

Os mesmos franceses que aplaudiram a Revolução Francesa, viram
a Revolução Haitiana com olhos de desconfiança e medo, e
impuseram toda a sorte de empecilhos para a ilha caribenha, que até
os dias de hoje paga o preço pela liberdade que ousou reivindicar.
(ALMEIDA, pág. 22, 2018)

Para que possamos compreender os tópicos posteriores, vale ressaltar que,

mesmo que o racismo seja um elemento estruturante na realidade em outros

espaços como América do Norte ou Europa, necessitamos reconhecer que este se

aprofunda e se insere no contexto brasileiro de forma singular, sendo um país que

moldou suas relações comerciais e econômicas em sua gênese a partir da

escravização dos povos negros e originários, e também marcado por um processo

externo de industrialização tardia ainda em seu contexto escravista de produção.
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2.1 BASES DO RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL

Como um primeiro momento, para contextualizarmos o racismo, devemos

reconhecer que em cada país este se efetivará de acordo com sua estrutura e

formação histórica. Assim, reconhecendo as bases coloniais do Brasil, um país que

em sua gênese possuía uma base econômica dependente da escravização de

povos negros e indígenas, podemos perceber como esta estrutura moldou as

instituições, legislações e relações cotidianas.

Para compreender como o racismo molda as relações no cotidiano, partindo

da compreensão de que é estrutural, necessário se faz, primeiramente,

contextualizar metodologicamente o conceito de racismo e suas roupagens e

expressões, bem como o processo histórico de formação do Brasil, reconhecendo-o

como um país de estrutura colonial e com sua economia e trabalho baseado na

escravização dos povos negros e originários.

Nesta lógica, Silvio Almeida (2018) nos traz a reflexão de que o racismo é

sempre estrutural, uma vez que este molda as relações sociais e está estruturado na

organização política e econômica da sociedade. Seguindo este pensamento,

Almeida (2018, p. 15) enfatiza:

A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de
que ele é um elemento que íntegra a organização econômica e
política da sociedade. Em suma, o que procuramos demonstrar é que
o racismo é a manifestação normal de uma sociedade, e não um
fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade.

Desta maneira, o racismo não se constitui somente como um ato objetivado e

direto de discriminação, mas sim de um sistema estrutural que forma as relações e

instituições e presente na subjetividade, na formação econômica e social e nas

instituições. É necessário, por conseguinte, a contextualização de como o racismo

atravessa o Brasil de forma única diferentemente de outros países, precisando

reconhecer que tal país foi fundado a partir de uma economia baseada no

escravismo. Sobre o escravismo no período colonial do Brasil, Moura em seu livro “A

Sociologia do Negro Brasileiro” (1998, p. 218) destaca:

No caso brasileiro, ao que nos parece, temos um conjunto de fatos
que determinam não apenas a especificidade de certos aspectos
relevantes do modo de produção escravista no Brasil em relação aos
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outros países da América, mas, também, em decorrência do seu
longo tempo de duração, a permanência de traços e restos da
formação escrasvista na estrutura da sociedade brasileira atual.

Compreendendo isso, percebemos como de forma singular, foram sendo

moldadas as instituições e relações econômicas e sociais a partir do colonialismo e

escravização, e não só, mas a partir das revoluções e resistências dos povos negros

escravizados e da população originária, tal qual ainda hoje permanece em um

intenso processo de resistência e luta contra o genocídio da população indígena e

violação de seus territórios e cultura.

Ainda que neste trabalho o enfoque recairá a respeito das expressões do

racismo estrutural sob a população negra e periférica, vale destacar como tal

estrutura procurou legitimar e ainda perpetra na atualidade um processo de

desumanização e violação dos direitos dos povos indígenas, desde a invasão de

seus territórios - iniciando a partir das invasões ultramarinas em território indigena

(aqui reconhecido como todo o território brasileiro) no início do processo de

colonização - até a violação de seus corpos e culturas, bem como o acesso perverso

à políticas de atenção à saúde, assistência, legislações de proteção, entre outros.

Com tal reflexão e, para se pensar as violências nos dias atuais,

reconhecendo a intersecção de classe, raça, gênero/sexualidade, território e

geracional, necessitamos conhecer um pouco mais de quem se encontra na base da

pirâmide social desde a formação sócio-histórica e econômica do país em questão.

Moura (1988) nos traz reflexões de como, diferentemente dos outros países,

foi se instaurando o modo de produção capitalista, tendo sua gênese e processo de

industrialização tardia inseridos em um contexto que o escravismo era o modelo

econômico no país, trazendo especificardes para o movimento histórico-dialético do

antagonismo entre as classes sociais. Assim, em concomitância com uma alteração

do modo de produção a nível global, tínhamos um país que se sustentava a partir da

dependência financeira e mão de obra escravizada. Neste processo, do início do

período colonial até sua desestruturação, é percebido momentos de insurreições e

antagonismo entre as classes senhoriais do período escravocrata e os escravizados

negros.

Vemos, ao longo do período escravista, inúmeras tentativas de mantimento

da mão de obra escravizada como força de trabalho e base da economia brasileira.

Assim, Moura (1998) destaca as diferenciações das tentativas senhoriais de embate
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às insurreições dos escravizados negros, e também, por outro lado, a potência das

resistências quilombolas que marcaram este período. Enquanto em um primeiro

momento do período colonial temos um processo histórico marcado por práticas

desumanas e de agressões físicas respaldadas em lei, possuímos também uma

formação de resistência radical dos povos negros escravizados, sendo na formação

de quilombos que acolhiam os escravizados fugitivos, bem como nas revoltas e

protestos feitos por grupos quilombolas da época.

Após a Guerra do Paraguai, período marcado pelo grande número de negros

escravizados ou fugitivos se alistando para as forças armadas brasileiras, temos

uma fragmentação e diminuição gradativa da população negra no Brasil. Já não

sendo mais um período de hegemonia do modo de produção escravista e, com as

pressões internacionais no processo de industrialização tardio, as táticas senhoriais

de subalternização dos povos negros e fragmentação de suas forças e chances de

resistência contra o regime escravista se alteram. A respeito desta fase, Moura

(1988 p.241) destaca:
A rebeldia escrava chega ao seu apogeu até a primeira parte do
século XIX. Em seguida é substituída por uma resistência passiva,
muitas vezes organizada não por eles, mas por grupos liberais que
procuram colocar os escravos dentro de padrões não-contestatórios
ao sistema. Não é por acaso que um ano depois da Guerra do
Paraguai é promulgada a Lei do Ventre Livre que dá àqueles
escravos descontentes a esperança de que através de medidas
institucionais a Abolição chegaria. A classe senhorial manipula
mecanismos reguladores novos e arma uma estratégia que
consegue deslocar sutilmente o fim do escravismo das lutas dos
escravos para o Parlamento.

O que queremos enfatizar nesta fase é que, enquanto o modo de produção

escravista se desvai, cada vez mais a classe senhorial utiliza de outras estratégias

para subalternização da população negra, deixando os métodos repressivos de lado,

e adotando medidas de embranquecimento a partir do envio de negros escravizados

à guerra - estes que muitas vezes não retornavam -, e de articulação com alguns

movimentos abolicionistas, afim de acalmar os ânimos da população negra e criar

novas roupagens de exploração e escravização destes povos.

Há toda uma modernização das classes senhoriais que depois da lei
de 1835 passam a procurar elaborar leis protetoras contra a massa
escrava. Modernizam as táticas, mas a estratégia a fim de manter os
escravos sob controle permanece. (MOURA, 1988, p. 235)

Temos, no fim do escravismo, um processo de industrialização tardia e
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transição das relações econômicas para o capitalismo monopolista. Devido ao

atraso do Brasil e falta de condições de autofinanciar um projeto de modernização

das relações econômicas, vemos um país que até então possui somente um modelo

de mão de obra pautada na - escravização dos povos negros e indígenas - que já

não se sustenta, perdendo espaço para a mão de obra livre instaurada pelo mercado

externo.

Enquanto possuímos um início de reivindicações dos trabalhadores livres,

grande parte brancos e imigrantes europeus, o Brasil ainda é um país que utiliza de

mão de obra escravizada como base econômica. Neste período então, enquanto

uma parcela da população reivindica direitos sociais como melhorias de salários,

carga horária de trabalho, condições dignas, temos uma outra parcela negra que

ainda se encontra em condições inferiorizadas, não possuindo direito à autonomia,

não sendo o protagonista nas relações de compra e venda de sua força de trabalho.

Como vemos, a rebeldia negra, na fase da Abolição, ficou
subordinada àquelas forças abolicionistas moderadas que
procuraram subalternizar o negro livre de acordo com padrões de
obediência próximos ao escravo. Era o início da marginalização do
negro após a Abolição que persiste até hoje. Os próprios
abolicionistas se encarregaram de colocá-lo “no seu devido
lugar”.(Moura,cap. VI, p. 245; 1988).

Portanto, podemos compreender que as relações cotidianas se efetivam a

partir do racismo estrutural, de como essas novas roupagens de exploração,

subalternização e genocídio da população negra utilizadas no período colonial se

permanecem até os dias atuais, se atualizando e reconfigurando de acordo com os

processos históricos. Ainda que possuamos todo um processo histórico de muitas

lutas e resistências, tais quais garantiram avanços no que diz respeito à legislação

de proteção - possuindo de exemplo a própria consolidação dos Direitos Humanos -

estas acabam não se efetivando na prática, a fim de garantir acesso e condições

básicas de existência e subsistência.

Assim, o que antes no período colonial fora reconhecido como estratégias da

classe senhorial de subalternização e genocídio da população negra, hoje estas se

apropriam de novas roupagens e expressões. Vemos isto se efetivando em medidas

que impossibilitam o acesso à Educação, à garantia de moradia, direitos sociais e

políticos, e também no processo de criminalização da população negra e periférica,

no encarceramento em massa, no tráfico de drogas, roupagens atuais utilizadas
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para genocídio e violação constante dos direitos da população negra.

As vidas, antes coisificadas, foram colocadas em processos de
descartabilidade na modernidade-tardia, são dizimadas em contextos
de guerras, fomes, epidemias, desequilíbrio climático,
encarceramento. (ROCHA, 2021, p. 18)

Tais estratégias foram cada vez mais se regulando e atualizando ao longo da

história, com inúmeras tentativas de apagamento e genocídio da população negra

das mais variadas formas, pautando uma suposta sutileza a partir do mito da

democracia racial, com tentativas de exaltação do processo de miscigenação

brasileiro, desmoralizando e criminalizando os movimentos de resistência negra,

fomentando assim o ódio e criminalização da população negra. Seguindo esta

lógica, Magali da Silva Almeida (2014, p. 132) cita:

O pano de fundo que se movimenta e se transmuta historicamente
são as ideologias raciais que estruturam as relações sociais no
Brasil, sobre as quais se reafirmam os preconceitos e as práticas
discriminatórias que dão materialidade ao racismo “à brasileira”. Este
racismo, cuja existência material é reconhecida pela população,
dialeticamente nega a existência dos agentes, pois, no Brasil,
“ninguém é racista”. Desconhecidos esses agentes, nutre-se a
impunidade, a invisibilidade, o silêncio e, consequentemente,
maiores são as dificuldades para seu enfrentamento através de
políticas públicas.

Neste sentido, podemos entender como o racismo está institucionalizado na

sociedade brasileira, muito mais do que um preconceito direto, mas sim como um

sistema regulador das relações e que constitui as estruturas econômicas, políticas e

sociais na modernidade.

2.2 VIOLÊNCIA RACISMO ESTRUTURAL E SUAS INTERSECÇÕES COM QUESTÃO DE GÊNERO, CLASSE E

TERRITÓRIO

Para analisar dialeticamente a realidade social, é necessário conhecê-la a

partir de seus múltiplos determinantes, assim, para compreensão das violências e

violações expressas na atualidade, precisamos reconhecer a intersecção presente

nas realidades vividas. A partir das aproximações sucessivas desta realidade que é

possível conhecer seus desdobramentos e singularidades, procurando assim formas

de intervenção para possíveis alterações de tal estrutura.
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Portanto, neste tópico iremos demonstrar, a partir de dados e indicadores

sociais, o processo de subalternização e violação de direitos da população negra

brasileira e como a intersecção de classe, raça, gênero/sexualidade e território

determinam os graus de violação de direitos sofridos por esta população.

Sabemos que, no Brasil, um país cujo sua população atual é fruto de um

processo de miscigenação - este advindo de um período colonial e escravista, a

partir da violação dos direitos e dos corpos negros e pela implantação da política de

embranquecimento do país - temos a maioria da população brasileira sendo negra,

que segundo o IBGE corresponde aos pretos e pardos. Em último censo analisado

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 2019, expressa

na Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, intitulada

Desigualdades Social por cor ou raça no Brasil, demonstrou um percentual de 42,7%

de pessoas que se autodeclaram brancas, 9,4% de pessoas autodeclaradas pretas,

46,8% de pessoas pardas e somente 1,1% da população amarela ou indígena

(IBGE, 2019).

Dados como este demonstram que a maior parte da população brasileira é

negra, somando um total de 56,2% da população (entre pardos e pretos). Entretanto,

pensando a partir da realidade de dados de empregabilidade, concentração de

riquezas, dados de acesso à educação e permanência e acesso ao ensino superior,

tais dados se mostram convergentes, enquanto indicadores que marcam

desigualdades como violência doméstica, analfabetismo e evasão escolar, extrema

pobreza, os indicadores se concentram na população negra. Seguindo esta lógica,

Magali Almeida (2014) destaca:

Os estudos estatísticos têm constatado que há um fosso entre a
população negra e a população branca, em termos de acesso às
oportunidades. A ausência de negros nas profissões de prestígio, na
política, em algumas expressões artísticas, na mídia etc., é resultado
de uma longa história de exclusão, na qual o racismo e o sexismo
atuam definindo para homens e mulheres negras lugares
desprivilegiados na sociedade, quase intransponíveis. É preciso que
falemos do nosso lugar, a partir da nossa perspectiva e crença.

Nesta contribuição, a autora nos traz uma ideia da falta de acesso da

população negra à direitos básicos, como educação, saúde, moradia, emprego, e

também de acesso à espaços de prestígio e de poder. Segundo previsão em

Constituição Federal (1988) a respeito dos Direitos e Garantias Fundamentais,
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alguns incisos previstos no Art. 5º, Texto II - Capítulo I “Dos Direitos e Deveres

Individuais e Coletivos” (1988, Art 5º):
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;[...]
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;[...]

Pautamos aqui também o Artº 6 da Constituição Federal (1988) a respeito “Dos

Direitos Sociais”:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

O que desejamos destacar, mesmo instituído como um direito estabelecido

como previsão de garantia constitucional, na realidade brasileira o cotidiano da

população negra de pobre se efetiva de outra forma, muitas vezes no campo da

extrema pobreza e falta de acesso à direitos básicos. Assim, enquanto por parte da

Constituição, os direitos fundamentais - isto é: a educação, lazer, trabalho, saúde,

alimentação, moradia, entre outros - são trazidos na perspectiva de garantia

constitucional, por outro lado, pesquisas como a Desigualdades Sociais por cor ou

raça no Brasil, lançado no ano de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE, 2019), destacam uma latente desigualdade no que tange às

condições de acesso da população negra, demonstrando cada vez mais a forte

desigualdade racial que possuímos no país.

Em tal pesquisa realizada pelo IBGE (2019), é demonstrado que a

distribuição de renda e condições de moradia apresentavam no ano de 2018 um

percentual de 19% da população branca abaixo das linhas de pobreza, enquanto a

população negra brasileira apresenta um percentual de 41,7%. No contexto da

violência, a pesquisa não se altera, apresentando um percentual assustador na taxa

de homicídios por 100 mil jovens (com recorte de 15 a 29 anos de idade) em 2017:

total de 98,5 preta ou parda; e 34,0 branca.

Apresentamos abaixo quadro informativo retirado de Livro Informativo do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019) com dados apresentados

para melhor compreensão:

FIGURA 1 –
Infográfico sobre Desigualdades Sociais por cor ou raça no Brasil

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e
Indicadores Sociais.

Ainda referenciando os dados trazidos acima, podemos obter uma latente

desigualdade na representação política no congresso brasileiro, apresentando um

total de 24,4% da população negra (pretos e pardos) ocupando cargos políticos. Na

garantia de empregabilidade e cargos de chefia não obtivemos um resultado

diferente, compreendendo que a população negra mais uma vez ocupa um pequeno

percentual, demonstrando um total de 29,9% de pretos ou pardos ocupando cargos

gerenciais. Entretanto, trazendo para a análise os dados de analfabetismo e

população abaixo da linha de pobreza, conseguimos observar qual parcela

populacional comanda os indicadores, possuindo um total de 40,7% da população

negra estando abaixo da linha da pobreza no ano de 2018, enquanto a população

branca registra um percentual de 19%.

Os dados representados em tabela trazida a partir da análise das pesquisas

realizadas pelo IBGE nos mostra também um grande contingente percentual de taxa

de homicídios, com dados que marcam homicídios por 100 mil habitantes no ano de

2017, nos trazendo a realidade de expectativa de vida e genocídio dos homens

negros.

Nos dados de Segurança registrados no 14º Anuário Brasileiro de Segurança

Pública de 2020, podemos observar os indicadores de violência policial no Brasil.

Em 2019, das vítimas de intervenções policiais, temos 79,1% de pessoas negras,
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74,3% sendo jovens até 29 anos e 99,2% sendo homens (Brasil, 2020).

Dados sobre o Sistema Penitenciário brasileiro também demonstram um

processo de encarceramento em massa da população negra no país, em especial

homens negros. Segundo registros do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública

de 2020, no ano de 2019 a população carcerária brasileira era composta em sua

maioria por homens negros, registrando um percentual de 66,7% de negros no

Sistema Prisional e 32,3% brancos.

Pensando no adolescente neste contexto, não é uma realidade diferente.

Dados apresentados no Relatório de Pesquisa Nacional de Medidas

Socioeducativas em Meio Aberto no Sistema Único de Assistência Social (MDS,

2018) mostram o recorte de raça/gênero e região que se apresenta no que diz

respeito ao cumprimento de medida socioeducativa. A respeito da região brasileira

que mais apresenta uma concentração de adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa em meio aberto:
Antes de iniciarmos com a apresentação dos dados nacionais,
precisamos salientar que é necessária uma leitura cuidadosa do
estado de São Paulo. O cenário paulista é complexo e o volume de
adolescentes acompanhados chega a mais de 40% da federação.
Segundo a última estimativa populacional do IBGE, o estado de São
Paulo tem 21,7% da população brasileira. Isto significa dizer que,
mesmo considerando a população, a quantidade de adolescentes em
cumprimento de medida é maior que a média nacional. Desta forma,
o estado de São Paulo concentra muitas das estatísticas aqui
apresentadas. (BRASIL, 2018)

Destacando o indicador de gênero, faixa etária nesta pesquisa, o documento

de pesquisa nacional (BRASIL, 2018) apresenta que no quesito o perfil dos

adolescentes que se encontravam em cumprimento de medida socioeducativa em

meio aberto no ano de 2017, em sua maioria eram meninos, na faixa etária de 16 a

17 anos. Na tentativa de buscar no documento o indicador raça para sistematizar o

perfil dos adolescentes que se encontram em cumprimento de medida

socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e/ou Prestação de

Serviços à Comunidade (PSC), eis o que encontramos:

O item raça não foi utilizado na pesquisa atual, pela necessidade que
o próprio SUAS tem em avançar sobre nessa discussão, todavia,
baseando-se no público encontrado no meio fechado, pode-se ter
pistas que possibilitem uma leitura racial do cenário da LA e da PSC
no Brasil. No levantamento da semiliberdade e da internação, quase
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60% dos adolescentes são considerados pretos ou pardos contra
22% de brancos e 16% sem informação de cor.” (BRASIL,2018)

Seguindo tais registros, percebemos também a diferenciação entre a

população branca e negra no acesso ao mercado de trabalho e renda. A respeito

deste indicador, na Síntese dos Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE retirada do site da Agência IBGE Notícias (2020),

publicada na data de 12/11/2020, temos:

A situação no mercado de trabalho, a renda e as condições de
moradia são desiguais no país conforme a cor e raça dos brasileiros.
Com base nos dados da PNAD Contínua 2019, o estudo Síntese de
Indicadores Sociais, divulgado hoje (12) pelo IBGE, mostra que
pretos ou pardos tem maiores taxas de desocupação e informalidade
do que brancos, estão mais presentes nas faixas de pobreza e
extrema pobreza e moram com maior frequência em domicílios com
algum tipo de inadequação. (SARAIVA, 2020)

Podemos observar como tais diferenciações no acesso em variados espaços

da população branca para com a população negra se caracteriza expressivamente

na realidade. Tal sistema estrutural de violação dos direitos e desproteção se efetiva

cotidianamente nas relações cotidianas, tanto na falta de acesso e garantia de

direitos da população negra, quanto em sua inserção nos espaços de educação,

empregabilidade, política, entre outros.

De acordo com os indicadores que demarcam violência doméstica e

feminicídio, o Brasil ocupa, segundo dados da Organização Mundial da Saúde -

OMS, a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Ainda segundo dados, nos anos

de 2003 a 2013 o país registrou uma elevação percentual no que diz respeito ao

assassinato de mulheres negras no Brasil, com um percentual de 54% de mulheres

negras assassinadas, e uma queda de 9,8% no registro de assassinatos de

mulheres brancas, conforme dados do Mapa da Violência de 2015 (SALAMON,

2015). Compreendemos aqui que, enquanto alguns segmentos e grupos buscam a

reivindicação de direitos e espaço e de melhores condições de vivência, outra parte

da população ainda luta cotidianamente pelo direito à existência e à vida.

Em pesquisa e discussão realizada pela Câmara de Deputados no ano de

2021, foi apresentado dados quanto ao crescimento do número de casos de

violência doméstica sofridos por mulheres, registrando que em sua grande maioria

de notificações de violência temos como vítimas mulheres negras. A respeito deste



36

dado, em notícia presente na Agência Câmara de Notícias (MUGNATTO, 2021),

temos como destaque:

A Câmara dos Deputados realizou uma comissão geral nesta
terça-feira para discutir a desigualdade e a violência contra a mulher
negra no Brasil. O secretário nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Paulo Roberto, destacou que, das 1.350 mortes por
feminicídio em 2020, a maioria foi de mulheres negras.

É importante destacar também a impunidade presente no que diz respeito aos

atores da violência praticada contra mulheres negras, demonstrando mais uma vez o

interesse para com a violação de direitos e genocídio da população negra,

encorpado por roupagens contemporâneas - algo que refletimos já no início deste

capítulo. Como exemplo de tal perspectiva, temos o assassinato da vereadora da

cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes,

ambas vítimas de atentado na data de 14 de Março de 2018 (CNN, 2022),

completando, no em Março do ano de 2022, quatro anos de impunidade de tal crime

e falta de respostas e justiça aos seus familiares e amigos. Marielle Franco, mulher

negra vereadora eleita da câmara do Rio de janeiro, foi mais uma das inúmeras

vítimas do cotidiano de um processo de genocídio da população negra brasileira,

bem como da impunidade de seus agentes (INSTITUTO MARIELLE FRANCO,

2022)

Outros exemplos de impunidade que podemos observar são os índices de

juvenicídio no país, isto é, termo que se refere a precarização das vidas de jovens e

adolescentes, os quais tem seus direitos violados, muitas vezes inseridos no sistema

penal e são as grandes vítimas da lógica genocida. Como descreve a autora Andrea

Pires Rocha, em seu livro “O Juvenicídio Brasileiro: Racismo, Guerra às Drogas e

Prisões” (2020, p.15):

Entretanto, quando olhamos para a indicação etimológica da palavra
juvenicído - do latim juvene [pessoas novas] + excidium [destruição]
-, visualizamos que a forma destrutiva de se tratar os jovens é um
fenômeno social que compõe a constituição das relações sociais
brasileiras historicamente. Portanto, o juvenicídio como expressão,
talvez tenha um uso recente no país, mas, como realidade que atinge
a vida de jovens negros e pobres, acompanha todos os momentos
históricos brasileiros.

Vemos, como provas de uma impunidade acerca da violência de estado e
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juvenicídio sofridos pelos jovens negros e pobres a luta por justiça do coletivo de

mães e familiares vítimas de violência de estado na Baixada Fluminense - região

periférica do Estado do Rio de Janeiro -, aos quais deram narrativa e protagonismo

no documentário “Nossos Mortos Tem Voz”, estreado no ano de 2018, produzido

pela produtora Quiprocó Filmes. Tais relatos envolvem casos de juvenicídio e

desaparecimentos de jovens da região periférica da Baixada Fluminense, após

abordagens policiais na área, e que ainda durante o desenvolvimento do

documentário, não se haviam investigações concluídas ou respostas para as

famílias dos jovens. Aqui vemos mais uma das milhares violações de direitos da

população negra e pobre brasileira, que ainda busca na atualidade seu direito à

existência e à vida, porém que tem isso negado cotidianamente das mais variadas

expressões.

O juvenicídio não é apenas a característica de uma sociedade que
mata seus jovens, mas de uma sociedade que vai matando a
conta-gotas. Mata desde a infância, a partir das violações de direitos.
Mata na adolescência, em escolas precárias. Mata quando os jovens
são impossibilitados até de sonhar. (ROCHA, 2020, p. 123-124)

Analisando tais indicadores e reflexões trazidas acima, mais uma vez se faz

necessário a compreensão da intersecção que demarca as violências sofridas pela

população brasileira, compreendendo a realidade da população que se encontra na

base da pirâmide social e econômica brasileira, que são as pessoas cotidianamente

violentadas e com seus direitos retirados.

A partir da apresentação dos dados acima, compreendemos como o terreno

de violências sofridas pela população negra se efetivam e suas particularidades de

acordo com a intersecção presente na realidade social. Como os corpos de

mulheres negras ainda são coisificados, violados e dizimados em maior número, de

como corpos de homens negros vítimas de um encarceramento em massa e da

violência policial, de como os jovens negros não possuem o mesmo direito ao

acesso à educação, e de como a população negra não possui condições de

empregabilidade e renda.
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3. PROTEÇÃO X DESPROTEÇÃO DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO
BRASIL

Neste capítulo iremos compreender a estrutura da proteção integral da

criança e do adolescente no Brasil. Iniciando com o debate sobre os Códigos de

Menores (1927; 1979) e das políticas que os acompanhavam. Na sequência

demonstramos como a proteção integral se consolida a partir da implementação do

Estatuto da Criança e do Adolescente ECA no ano de 1990. Por fim, trazemos

reflexões sobre a persistência das violações mesmo após a positivação dos direitos.

3.1 CÓDIGO DE MENORES DE 1927 E 1979 E AS POLÍTICAS QUE OS ACOMPANHAVAM

Neste item, iremos compreender como se deu a estruturação do conceito de

infância que possuímos regulamentado em nossas leis e instituições tal qual

conhecemos na atualidade. Também propõe reflexões sobre como tal entendimento

acerca da infância foi instituída de forma processual ao longo dos anos, possuindo

uma transição da concepção de “menor” à “adolescente”, superando a lógica

menorista impetrada nos Código dos Menores de 1927 e 1979, para o nosso atual

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), que hoje regulamenta a

proteção integral da criança e adolescente.

O Código de Menores, isto é, o Decreto Nº 17.943 implementado em 12 de

Outubro de 1927 se mostra como a primeira lei a regulamentar a assistência e

proteção à infância no Brasil, focalizando seus artigos na prestação de assistência e

institucionalização à menores desvalidos e à instituições de correção aos

delinquentes. Assim, o Código (1927) é iniciado a partir da instituição de seu Art. 1º

como “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos

de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas de

assistencia e protecção contidas neste Codigo.” (BRASIL, 1927).

Ainda que dentro de sua lógica, possuímos em uma primeira legislação o

início para uma compreensão acerca da proteção social da infância, pautada a partir

de uma lógica liberal e correcional a prestação de assistência e proteção à crianças

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e ou autores de atos

infracionais. A política de cunho higienista presente no Código dos Menores (1927)
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nos faz analisar como os processos de institucionalização e criminalização no Brasil

eram regulamentados a partir de leis e normativas constituídas a fim de invisibilizar a

pobreza como resultado de um processo de desigualdade social provocado pelo

modo de produção capitalista e perpetrado a partir do racismo estrutural. Nesta

perspectiva, Rizzini e Celestino (2016, p. 231) apontam,

Está legislação veio reforçar a dicotomia entre "abandonados" e
"delinquentes" e a legitimar o Sistema de Proteção e Assistência ao
Menor, que normalizou as diretrizes e ações dirigidas para a infância
caracterizada como "desvalida". Este aparato protetivo do Estado foi
se configurando como um amplo sistema tutelar, nos moldes dos
países europeus, amparando-se no modelo civilizatório à época.

Tais processos corretivos aglutinados no conceito de assistência e proteção

deram base novamente para a violação dos direitos das crianças negras e pobres,

tais quais permaneciam à margem da pirâmide social. Os resquícios de um longo

processo de escravização da população negra no período colonial, bem como a

persistência de valores racistas e coloniais fazem com que o direcionamento das

políticas de assistência e proteção ao menor, como temos no caso do Código dos

Menores (1927) promovam mais uma vez a violência via institucionalização e

políticas de cunho correcional.

Desta maneira, analisando as características da população atendida pela

legislação do Código de 1927, isto é, os chamados "abandonados" ou

"delinquentes", nos demonstra um panorama sobre tal legislação em específico que

criminaliza e individualiza a pobreza, utilizando a via da institucionalização para a

resolução das expressões das desigualdades, despossuindo a família pobre da

condição de cuidado para com as crianças e adolescentes.

A redução e tentativa de apagamento das marcas da desigualdade social e

do racismo produzida pela política de proteção à infância em 1927 nos caracteriza

um olhar descolado da realidade estrutural de violências sofridas. Cria-se então,

como nos traz Rizzini e Celestino (2016), uma cultura de institucionalização

progressiva interligada às legislações de assistência e proteção à infância,

perpetrada também pelo chamado Sistema de Assistência ao Menor - SAM,

implementado no ano de 1941 e, posteriormente, pela Fundação Nacional do

Bem-Estar ao Menor, criada em 1964, resultante de um processo de instauração da

Ditadura Cívico Militar, focalizada em uma política de priorização da
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institucionalização,

[...] a preconizada reformulação da assistência não apenas manteve
a dicotomia existente entre menores e crianças em seu modelo de
bem-estar como intensificou os traços de confinamento imposto aos
menores sob sua responsabilidade, mantendo viva a cultura da
institucionalização (RIZZINI e CELESTINO, 2016, p. 236)

A FUNABEM (1964) traz em sua lógica de implementação não somente a

institucionalização como resposta às demandas trazidas a partir de uma realidade

de desigualdades e pauperismo provocados por um modo de produção capitalista,

com a ideia de profissionalização nas instituições de assistência ao menor, fazendo

com que o processo de internação compulsória se intensificasse pela própria

demanda das famílias pobres, que acreditavam em uma suposta garantia de direitos

e possibilidades, privando assim as crianças e adolescentes do convívio familiar,

entendendo as como produtos em desenvolvimento para o trabalho.

No ano de 1979 temos então a implantação de um segundo Código de

Menores, embasado na Política Nacional de Bem Estar do Menor, mantendo em sua

lógica de atuação a prestação de assistência ao "menor em situação irregular"

(RIZZINI E CELESTINO, 2016). Desta maneira, o Código de 1979 propaga ainda em

seus artigos a responsabilização da família pelas condições de vulnerabilidade das

crianças e adolescentes, defendendo a lógica liberal e o esvaziamento de uma

discussão da infância como um direito, promovendo a via da correção do fenômeno

pobreza de forma individualizada.

Esse posicionamento será alvo de profundas críticas nós anos
seguintes, abrindo espaço para novas perspectivas, alinhadas aos
diversos países referenciais de direitos humanos que proliferavam
em diversos países. O amplo debate internacional em curso culminou
na aprovação da Convenção dos Direitos da Criança (Nações
Unidas, 1989) (RIZZINI E CELESTINO, 2016)

É somente no ano de 1988 que o entendimento de um sistema de proteção à

infância como um direito ganha força no Brasil, contendo a primeira menção de

crianças e adolescentes como cidadãos em condição peculiar de desenvolvimento

(BRASIL, 1988), e diante disso, iniciando se um processo de descaracterização do

conceito de "menor", tomando como responsabilidade do Estado a prestação de

serviços socioassistenciais com atenção à família.
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3.2 CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: A POSITIVAÇÃO DA

PROTEÇÃO INTEGRAL

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), denominada como

“Constituição Cidadã” demarca na história do país o avanço e transição democrática

no que tange à garantia de direitos e participação política da sociedade civil. Assim,

a construção de tal documento que hoje regulamenta nosso conjunto de leis, normas

e garantias foi resultado de muita luta e resistência popular, possuindo uma

participação da sociedade civil e dos movimentos sociais em seu debate e

construção.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(BRASIL, 1988)

Pode se tomar então que a Constituição de 1988 (Brasil, 1988) abriu portas

para o entendimento da infância e adolescência tal qual a lei pauta nos dias atuais,

constituindo um avanço no quesito de proteção social às crianças e adolescentes, e

resultando então na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA

(1990), documento que regulamenta a proteção integral e fundamenta a garantia dos

direitos das crianças e adolescentes no acesso à políticas sociais que pautem o

pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

Demarca uma reordenação da questão que se refere ao direito à infância no

Brasil. Temos, pela primeira vez no país, um olhar para a criança e adolescente

centralizado na proteção integral e nos direitos fundamentais. O ECA (1990)

demonstra o resultado dos processos de luta e resistência dos movimentos sociais,

garantindo o direito à convivência familiar e comunitária, bem como outros direitos

essenciais e fundamentais às crianças e adolescentes.

Todo o conjunto de leis que formam o Estatuto embasou a
construção de políticas públicas voltadas a crianças e
adolescentes, que contribuíram para diversos avanços, entre
eles, ampliação do acesso à educação, reforço no combate ao
trabalho infantil, mais cuidados com a primeira infância e
criação de novos instrumentos para atender as vítimas de
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violência. (ANDRADE, 2019, p. 10)

O que se visa problematizar aqui é como os direitos voltados à infância até a

constituição do Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA foi cercada por um

intenso processo de violação dos direitos e à convivência familiar na infância, pautas

que hoje constituem os fundamentos da proteção integral. Visamos compreender

que, ainda que o ECA demonstre avanços no olhar do Estado para a situação da

infância no Brasil, temos de forma recorrente um processo de violação dos direitos

das crianças e adolescentes que remetem à condições e à estrutura trazida no

Código de Menores de 1979, crianças e adolescentes que possuem características

de raça/cor, gênero/sexualidade, classe e território, que determinam o grau de

exposição à violências e vulnerabilidades.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos
enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça,
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente
social, região e local de moradia. (BRASIL, 2019, p.15,16)

Se o ECA (1990) garante em seus artigos uma defesa intransigente do direito

à proteção integral para as crianças e adolescentes, há de se questionar o porquê

jovens negros e periféricos são atravessados constantemente com a violência de

Estado, violência estrutural de falta de acesso à condições de subsistência,

genocídio da juventude negra, criminalização da periferia, entre outras muitas

violações constantes que atravessam a realidade das crianças e adolescentes

negros e periféricos.

Para que possamos compreender o acesso à proteção integral estabelecida

pelo ECA (BRASIL, 1990), é necessário, primeiramente, entender quem, sob a

lógica do racismo estrutural e do modo de produção capitalista, são pessoas

consideradas os “cidadãos de direitos”. Compreendendo essa estrutura de falta de

acesso, podemos reconhecer um processo contínuo de desmonte dos direitos

sociais que uma vez foram garantidos em Constituição (1988) e estabelecidos no

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), pautado a partir de faces
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neoliberais do Estado brasileiro, desestruturando e extinguindo cada vez mais as

políticas e programas que visam a promoção e acesso à proteção integral.

3.3 A PERSISTÊNCIA DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS

Abordaremos como tal estruturação se encontra em constante ameaça desde

sua implementação causada por um movimento de desmonte dos direitos sociais,

possuindo um abismo no que tange à garantia constitucional de direitos para com o

acesso efetivo dos mesmos.

Considerado o maior símbolo dessa nova forma de se tratar a
infância e a adolescência no país, o ECA inovou ao trazer a
proteção integral, na qual crianças e adolescentes são vistos
como sujeitos de direitos, em condição peculiar de
desenvolvimento e com prioridade absoluta. Também
reafirmou a responsabilidade da família, sociedade e Estado
de garantir as condições para o pleno desenvolvimento dessa
população, além de colocá-la a salvo de toda forma de
discriminação, exploração e violência. (ANDRADE, 2019,
p.9)

Partindo das reflexões trazidas anteriormente, pode-se observar que as

expressões do racismo estrutural influenciaram a formação política e ideológica das

instituições brasileiras, bem como na constituição de leis de proteção e garantia de

direitos da população uma lógica de cidadão de direito focalizada na concepção

burguesa que tem como parâmetro a propriedade privada e os poderes

estabelecidos para uma ínfima parte da sociedade. Isto é, a concepção de cidadania

herdada da colonialidade exclui a população negra e pobre de um conceito de

cidadão de direitos, constituindo então leis que pautam a garantia de direitos da

população, entretanto que não garantem de fato o acesso a essa população em

questão.

Embora o artigo 227 da Constituição Federal brasileira
determine que todas as crianças e adolescentes têm absoluta
prioridade de seus direitos, devendo estes serem garantidos
pelas famílias, pela sociedade e pelo Estado, é notório que a
proteção integral de crianças e adolescentes não inclui de fato
as crianças e adolescentes negras, pobres e periféricas do Rio
de Janeiro, ou de qualquer lugar do Brasil. (SOUZA, 2021)
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Assim, pensando em um país estruturalmente racista e desigual, possuindo a

construção de suas instituições políticas e legislação marcada por desmontes dos

direitos sociais e precarização das condições de acesso, é possível refletir a respeito

da carga política e ideológica trazida nas entranhas da legislação brasileira, bem

como a dificuldade de garantia de acesso e efetivação de direitos à uma população

que constantemente tem seu direito à cidadania violado.

A partir de tais pressupostos, podemos reconhecer instituições políticas e

legisladoras que implementam normas e leis que, ainda que se mostrem um avanço

na garantia de direitos da população, se encontram em um cenário de constante

desmonte, marcado por uma concepção de direito constituída pelo modo de

produção capitalista, com bases liberais, que defendem os interesses das classes

dominantes e que promovem o controle e manutenção do capital.

O intuito de tal reflexão se faz necessária para que possamos entender como,

ainda que na Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988) estabeleça que crianças

e adolescentes são prioridade do Estado e a partir da conquista do ECA (BRASIL,

1990) com o estabelecimento da proteção integral, o acesso à essa proteção, por

vezes, não alcança a realidade social para uma parcela populacional. O que há é a

implementando uma lógica de desproteção de crianças e adolescentes negros e

periféricos se efetiva a cada dia.

De acordo com a pesquisa realizada no ano de 2022 pela FUNDAÇÃO

ABRINQ, dados apresentados no Cenário da Infância e Adolescência no Brasil,

possuímos atualmente aproximadamente 33% da população brasileira com idade de

0 à 19 anos, totalizando 70.406.587 jovens no país. Destacando o indicador de

raça/etnia neste grupo populacional, obtemos no Brasil 44% da população jovem

declarada branca, 54,5% de jovens negros (pretos e pardos), 0,9% da população

amarela e 0,6% indígena.

Os índices que demarcam as condições de vivência das famílias brasileiras

no ano de 2020, trazida ainda pela pesquisa da Fundação Abrinq (2022) demonstra

um percentual de 44,5% de jovens abaixo de 14 anos que vivem em condição

domiciliar de baixa renda, 27,1% com rendimento familiar de até ½ salário mínimo e

17,4% de jovens vivendo em famílias que possuem um rendimento de até ¼ do

salário mínimo. Vale destacar que, de acordo com a Medida Provisória 1.021/2020

(Brasil, 2020), o valor equivalente ao salário mínimo no ano de 2020 consistia em R$

1100,00, logo, uma renda equivalente a ½ salário mínimo - a partir da base
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estabelecida no ano de 2020 - consiste em aproximadamente R$ 550,00, e, ¼ deste

mesmo valor se aproxima de R$ 275,00.

A respeito do acesso à alimentação e à segurança alimentar, a pesquisa

desenvolvida pela Fundação Abrinq (2022) indica que no ano de 2020 o Brasil

apresentou um percentual de 13,0% de crianças de 0 à 5 anos em situação de

desnutrição e 7,4% de crianças nesta faixa etária em situação de obesidade.

Ainda sobre os dados apresentados pela pesquisa, os indicadores que

denotam as notificações de violência e exploração sexual segundo grupo etário no

Brasil (ABRINQ, 2022) nos apresentam que 74,1% das notificações ocorrem na faixa

etária menor de 19 anos de idade, apresentando um total de 29.861 notificações no

ano de 2020 neste grupo de idade. Quando visualizamos os indicadores

demarcados pelo sexo/gênero, o percentual chega à 86,6% dos casos ocorridos

com o sexo feminino, enquanto 13,4% se concentram para o sexo masculino.

Em relação ao acesso à educação e permanência, seguindo os dados do

Observatório de Educação Ensino Médio e Gestão, no ano de 2018, o Brasil registra

indicadores de Evasão Escolar com um percentual de 19,0% de jovens negros fora

da escola, marcando um contingente de 5.400.628 jovens, enquanto marca 12,5%

de jovens brancos fora da escola, totalizando um número de 2.232.165, seguindo

um recorte de idade de 7 a 25 anos. Para demonstrativo de tais dados, foram

analisados os gráficos presentes na figura abaixo (IBGE, 2018):

FIGURA 2
INDICADORES DE EVASÃO ESCOLAR SEGUNDO RAÇA/COR NO BRASIL:
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Fontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD, (IBGE)

Ou seja, observando os direitos dispostos em Constituição (1988) e no ECA

(1990) e os comparando com os dados quantitativos de acesso aos direitos

fundamentais e para pleno desenvolvimento é percebido um distanciamento no que

tange à garantia de acesso, em principal da população negra e pobre, à direitos

como educação; segurança; lazer; moradia; alimentação, demonstrando a lógica

liberal por trás de leis que pautam o direito como ideia central do Estado.
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4. ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV E SUAS PERCEPÇÕES ACERCA
DAS CATEGORIAS RACISMO, MACHISMO, TERRITÓRIO E VIOLÊNCIA

Neste capítulo abordaremos a questão do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, serviço integrante da Proteção Social Básica, previsto

na Tipificação de Serviços Socioassistenciais (MDS, 2009). Apresentaremos a

metodologia da pesquisa de campo com base no Grupo Focal e analisaremos as

percepções dos adolescentes acerca das categorias racismo, machismo, território e

violência.

4.1 O SCFV E A PROTEÇÃO INTEGRAL

Com a implementação do ECA (1990), pautando se na concepção da criança

e adolescente como sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento (Brasil, 1988),

possuímos uma centralização do Estado no direito à convivência familiar e

comunitária. Vê-se, diferentemente das concepções anteriores, a família como

centro de cuidado e proteção, se tornando o foco principal da política de Assistência

Social no que tange ao acesso aos direitos sociais e serviços, garantindo assim às

crianças e adolescentes o direito ao fortalecimento dos vínculos familiares e

comunitários afim de promover a proteção integral.

Seguindo esta lógica possuímos, no Capítulo Terceiro do Estatuto da Criança

e do Adolescente - ECA (1990), Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária,

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado
no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que
garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei nº
13.257, de 2016). (BRASIL, 2019)

O Direito à Convivência Familiar e Comunitária trazido pelo ECA (1990)

marca uma reestruturação do olhar do Estado para a situação das famílias pobres

no Brasil. É percebido a necessidade de uma reformulação das políticas de proteção

social, a fim de pensar na garantia de condições de acesso e subsistência para as

famílias, para que as mesmas tenham possibilidades de garantir a proteção das

crianças e adolescentes em seu processo de desenvolvimento integral.

É a partir do ECA (1990), que possuímos em 2006 a constituição do chamado
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Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006), documento construído

em conjunto com representantes do governo e da sociedade civil. O Plano Nacional

(2006), embasando se nas leis e estatutos que pautam a proteção integral, nos traz

um conjunto de diretrizes, serviços e programas para se pensar o direito à

Convivência Familiar e Comunitária, promovendo a defesa intransigente dos direitos

das crianças e adolescentes.

Assim, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006) se torna a

base para se pensar a convivência familiar e comunitária como uma dos direitos da

proteção integral, abrindo as portas para se pensar na instituição de programas e

projetos que visam prestar o atendimento à crianças, adolescentes e suas famílias

em situação de vulnerabilidade social. Possuindo como centro de seu atendimento a

promoção dos direitos, como também o direito à convivência familiar e comunitária,

é pensado então, posteriormente, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos - SCFV como um dos programas com tal perspectiva.

O SCFV, estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais

(2014) é um serviço integrante da Proteção Social Básica, vinculado à política de

Assistência Social, que presta atendimento às famílias em situação de

vulnerabilidade social, articulado com Serviço de Proteção e Atendimento Integral à

Família (PAIF). Assim, como estabelecido na Tipificação (2014),

Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos,
de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários,
de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de
situações de risco social. Forma de intervenção social
planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta
os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e
vivências individuais e coletivas, na família e no território.
(MDS, 2014)

Assim, o SCFV presta o atendimento continuado aos sujeitos e famílias em

situação de vulnerabilidade social de maneira a garantir a proteção e o direito à

convivência familiar e comunitária, estabelecendo um conjunto de ações, programas

e projetos que fomentam a participação grupal e o fortalecimento de vínculos,

organizando seu atendimento e atividades desenvolvidas de acordo com a faixa
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etária do público atendido.

O atendimento às crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos se dá de forma a garantir os direitos estabelecidos no

ECA (1990), buscando a articulação com a rede de políticas intersetoriais para a

viabilização do acesso aos direitos à educação, saúde, cultura, lazer, trabalho, etc.,

prestando ações de caráter preventivo focalizadas no pleno desenvolvimento de

suas potencialidades e incentivando a convivência familiar e comunitária,

reconhecendo os como sujeitos de direitos. De acordo com os pressupostos

descritos na Tipificação (2014), o atendimento prestado à crianças e adolescentes

de 6 à 15 anos se centrará,

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação
para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses,
demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções
devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas
como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e
proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência,
retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas
atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de
violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras
do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações
de risco social. (MDS, 2014)

E, para os adolescentes de 15 à 17 anos de idade, serão estabelecidos para

o SCFV (MDS, 2014),

Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e
contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens
na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem
a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral
para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões
relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de
novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam
no desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem
desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa
e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha
profissional, bem como realizar ações com foco na convivência social
por meio da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem
valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas
formas particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da
realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social;
criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas
associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses,
posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público.
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Desta maneira, analisando os pressupostos trazidos na Tipificação Nacional

de Serviços Socioassistenciais (2014) é possível compreender o Serviço de

Convivência como um conjunto de ações continuadas que visam a proteção e o

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários a partir de atividades de

caráter preventivo e interventivo, fortalecendo a ideia de sujeito de direitos, suas

potencialidades e sua identidade. Portanto, o trabalho desenvolvido pelo SCFV

seguirá os critérios da promoção à atenção integral às crianças e adolescentes

juntamente com suas famílias, buscando o enfrentamento às condições de

vulnerabilidade social, situações estas que se mostram como a realidade de muitas

famílias brasileiras.

Entretanto, é essencial compreender que o público-alvo da Política de

Assistência Social, isto é, os usuários atendidos pelo Serviço de Convivência, são

atravessados por situações de vulnerabilidade que colocam em questão os direitos

sociais estabelecidos em Constituição (1988), necessitando da inserção na Política

de Assistência em busca de programas e benefícios que promovam o acesso das

famílias.

Entendendo isso, é possível visualizar que a realidade de violações de

direitos se torna presente no cotidiano de vida das crianças e adolescentes

atendidos pelo SCFV, ao qual a determinação da exposição à situações de

vulnerabilidades e risco social se dá de maneira interseccional. Desta maneira, ao

visualizar o público atendido pelo SCFV, podemos observar as expressões do

racismo estrutural e do pauperismo na realidade brasileira, o qual determina quem é

violado e quem é protegido.

Ao apresentarmos alguns elementos que nos auxiliam na
compreensão dos lugares impostos às crianças e aos adolescentes
no conjunto da história do colonialismo português impetrado no
Brasil, é notável que a violência e a desproteção foram naturalizadas
quando se trata das crianças negras e indígenas. Ao utilizarmos as
lentes da categoria colonialidade para a observação da construção
das legislações e dos sistemas de proteção voltados a esses
segmentos no país, é inegável a permanência dos impactos coloniais
e do racismo, os quais inserem parcelas da infância e da
adolescência em condições de maior vulnerabilidade e violações de
direitos.(ROCHA, 2022, p.13)

É constatado, sobretudo, a contradição existente na realidade das políticas

de proteção social, uma vez que a lógica de leis e normativas pautam a proteção
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como um direito intransigente, porém não determina de fato um acesso concretizado

de uma parte da população, esta que é marcada de acordo com determinantes de

raça/cor, gênero/sexualidade, território/geração e classe social.

A experiência do desenvolvimento de estágio curricular em um SCFV permitiu

a aproximação da realidade vivenciada pelas crianças e adolescentes atendidas, as

quais seguem com os direitos violados de forma continuada, seja pela falta de

acesso à condições de subsistência, seja pela falta de violação do direito de acesso

a outras políticas, como educação, saúde, habitação. Assim, a lógica do racismo

estrutural e do Estado neoliberal de cunho penal irão determinar “lugares” à

população negra e periférica, ao qual, mesmo que após sua inserção em serviços

socioassistenciais, continuem com seus direitos constantemente violados.

4.2 A VOZ DOS ADOLESCENTES: PESQUISA DE CAMPO A PARTIR DE GRUPO FOCAL

A pesquisa de campo que será apresentada a seguir buscou analisar como as

expressões do racismo e da violência impactam a vida dos adolescentes em

situação de vulnerabilidade social. Para isso, ouvimos as percepções de

adolescentes acompanhadas e acompanhados pelo Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, oferecido pela instituição Associação Guarda Mirim de

Londrina.

É importante informarmos que a Associação Guarda Mirim de Londrina é uma

Organização Não Governamental, instituição do terceiro setor que presta

atendimento à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o

recorte de idade de 6 a 18 anos incompletos. Atualmente, a instituição conta com

uma sede, localizada sob o endereço R. Orestes Medeiros Pulim, 94 - Bairro

Aeroporto, e três unidades, sendo elas na cidade de Londrina/PR, localizada no

endereço Atílio Scudeler, 283- Vila Portuguesa, e outras duas sediadas na região

dos distritos de Guaravera e Lerroville. Está vinculada a política de Assistência

Social, por ser um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),

compondo, desta forma a Rede Socioassistencial do município. Se pauta na defesa

e afirmação dos direitos e fortalecimento de capacidades e potencialidades dos

usuários, ofertada de forma complementar ao trabalho social com famílias e
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indivíduos realizado por meio do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral

às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e

Indivíduos (PAEFI).

Destacamos que a pesquisadora desenvolve estágio curricular obrigatório

nessa instituição, portanto a compreensão da importância de se realizar a pesquisa

resultou também das experiências vivenciadas a partir do cotidiano. Experiência

essa que permitir a observação de quanto é necessário tratar sobre o tema com os

educandos (as) ali inseridos, pensando na participação efetiva e protagonismo de

suas vozes, bem como o entendimento dos mesmos. Ou seja, percebemos que para

que a compreensão das expressões do racismo vivenciadas pelos adolescentes em

situação de vulnerabilidade social, se fazia necessário a escuta de suas vozes,

entendimentos e suas vivências acerca das categorias apresentadas, sendo elas:

racismo; violência; machismo; território.

Portanto, a técnica utilizada para pesquisa de campo foi do Grupo Focal, isto

é, uma metodologia utilizada para desenvolvimento de pesquisas qualitativas, com o

intuito de fomentar a apreensão de concepções dos sujeitos envolvidos a respeito de

temas e categorias que os atravessam.

Os GFs são grupos de discussão que dialogam sobre um tema em
particular, ao receberem estímulos apropriados para o debate. Essa
técnica distingue-se por suas características próprias, principalmente
pelo processo de interação grupal, que é uma resultante da procura
de dados. (RASSEL; BECK; GUALDA; HOFFMANN; SILVA;
SEHNEM, 2008)

O Grupo Focal se destaca por suas particularidades de ambientação,

condução dos diálogos pelos pesquisadores em questão e as similaridades dos

sujeitos da pesquisa. Desta forma, busca-se trazer temas e conceitos similares entre

os sujeitos participantes do grupo, destacando o que os mesmos possuem em

comum, bem como suas particularidades de pensamentos, experiências,

concepções a respeito do tema apresentado (RASSEL; BECK; GUALDA;

HOFFMANN; SILVA; SEHNEM, 2008). Para isso, a técnica exige a construção de

um planejamento para realização do Grupo Focal, evidenciando a importância da

escolha de datas acessíveis para todos os participantes, a escolha de um local

apropriado e seguro, entendendo ser um processo e ambiente que deva trazer

conforto e segurança aos sujeitos. Assim, o processo de desenvolvimento da
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pesquisa qualitativa por meio do método de Grupo Focal propiciou à construção

deste trabalho um espaço democrático de diálogo e apreensão dos conhecimentos

ali apresentados.

A realização da pesquisa de campo foi autorizada pela coordenação da

instituição, e por um compromisso ético, não foram produzidas imagens dos

adolescentes. O grupo focal foi realizado no dia 25 de Abril de 2022, das 10:00 às

11:30, em uma das unidades da Guarda Mirim de Londrina. Foi conduzido pela

pesquisadora Ana Beatriz Santos Pimentel - discente do 4º ano do curso de Serviço

Social na Universidade Estadual de Londrina.

O GF desenvolvido contou com a participação de 8 educandos (as) - quatro

meninas e quatro meninos - do SCFV, matriculados no período matutino, com o

recorte de idade de 13 à 17 anos. As informações foram passadas, havendo a

autorização dos educandos (as) no que tange à participação na pesquisa e

procedimentos de gravação no segundo momento. Os materiais físicos utilizados

para a realização da pesquisa foram: dois celulares com gravadores de áudio; papel

sulfite da cor amarela; lápis da cor grafite; fita adesiva; papel sulfite com questões

impressas; linha barbante.

Com o intuito de criar um espaço seguro para diálogo a respeito dos temas,

foi escolhido em conjunto com os adolescentes um ambiente em ar livre, sendo

desenvolvido em um campo/parque próximo à instituição, entendendo ser um

espaço possível e propício para discussão dos temas indicados e melhor segurança

e conforto para os (as) adolescentes. A escolha de um espaço fora das

dependências físicas da instituição foi pensado a partir da necessidade de estimular

maior liberdade para os educandos (as) em suas falas e exposições, para que assim

se sentissem confortáveis para trazer em discussão grupal os relatos e concepções

que compreendiam pertinentes às categorias apresentadas.

A pesquisa contou com dois momentos de realização. Em primeiro momento,

foi proposto aos educandos (as) um diálogo para apresentação dos participantes,

estimulado pela questão chave: “Como eu me vejo no mundo”. Neste primeiro

momento, foi proposto aos educandos - que se sentiam confortáveis com tal

exposição - pensarem como se identificam no mundo, expondo a ideia da auto

imagem e como se veem nos espaços que frequentam.

Em segundo momento do grupo focal, buscou-se que os educandos (as)

expressassem suas percepções acerca das categorias: racismo; machismo;
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violência e território, que foram traduzidas em quatro questões pensadas para o

fomento da discussão:

1) Já viu ou sentiu situações de racismo?

2) Já viu ou sentiu situações de machismo?

3) Já viu ou sentiu situações de preconceito em relação ao bairro que reside?

4) Já viu ou sentiu situações de violência?

A organização para discussão dos temas em ordem foi estruturada de forma

a abordar todos ao longo do diálogo. Assim, as frases foram colocadas ao centro da

roda uma por vez, sendo proposto aos educandos (as) a reflexão a partir de seus

conhecimentos/vivências/indagações sobre as questões expostas, solicitando aos

que se sentiam confortáveis ao diálogo, que expressassem de maneira oral ou que

escrevessem em um papel sulfite entregue no início do processo. Assim, a

sistematização da pesquisa pelo método de grupo focal proporcionou aos

participantes o diálogo sobre suas concepções e realidades, obtendo uma troca de

conhecimentos e vivências à medida em que os temas eram centralizados na roda

de conversa.

4.3 PERCEPÇÕES DOS ADOLESCENTES

Com a intencionalidade de refletir sobre como se dá os processos de

reconhecimento de identidades entre os adolescentes, em primeiro momento da

pesquisa, foi desenvolvido uma proposição de reflexão a partir da questão: “Como

eu me vejo no mundo?”, obtendo retornos que evidenciaram uma dificuldade de

descrição da imagem do “eu”. Ou seja, os adolescentes não apresentaram falas que

se referissem a identidade étnico-racial, de gênero, orientação sexual, entre outras.

As respostas direcionadas à identidade profissional e cultural, de forma a

evidenciarem as profissões ao qual se identificam, bem como os gêneros musicais

que escutam e possuem apreço.

Este elemento nos leva a considerar que o não reconhecimento das

identidades pode ser atribuído, entre outros fatores, a um processo de apagamento

identitário da população negra no Brasil, provocado pelo racismo estrutural, que
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promove a violação dos direitos e movimento de desumanização desta população.

Externalizar o reconhecimento do “eu” e de como nos expressamos nas relações

tende a ser um processo dificultoso, à medida de que tais questões não são

inseridas em nosso cotidiano, em especial, de crianças e jovens negros e

periféricos, tais quais são atravessados de forma interseccional por violações

constantes de suas identidades e corpos. Desta maneira, o reconhecimento a tais

grupos identitários se distancia da realidade vivenciada, elemento este que pode

dificultar o reconhecimento coletivo.

À medida em que o Grupo Focal foi se desenvolvendo a partir das questões

foi possível conhecermos expressões e ideias acerca das categorias trazidas.

Mesmo não possuindo uma definição estrutural e conceitual dos termos

evidenciados, a realidade vivenciada pelos adolescentes ali presentes demonstrou

conhecimentos a respeito das categorias: racismo, machismo, violência e

preconceito, de maneira que, ao se depararem com as questões trazidas,

externalizaram, seja por falas ou escritas, suas vivências e reflexões.

4.3.1 Categoria racismo

A respeito do debate sobre racismo, o debate teve como base a questão: já

vivenciou ou viu situações de Racismo?. Observamos incialmente um desconforto

entre adolescentes negras e negros, mas também dos brancos. Ficaram um tempo

em silêncio, até que adolescentes negros passaram a relatar situações. Destacamos

uma das falas,

Eu sofri na escola, no municipal e no estadual. Eu me senti muito mal
né, porque, como eu sou a única morena da minha sala. Sempre fui
a única né, dai é meio difícil [...]” (Menina negra)

A fala trazida pela participante nos demonstra como o racismo estrutural

atravessa sua realidade, violentando constantemente seus direitos a ocupar lugares

e ambientes, cerceando cada vez mais suas vivências. A fala também demonstra

que ela se identifica como “morena”, elemento este que se refere a reflexões que

trouxemos acima sobre a dificuldade de se identificarem como negros e negras.

Como esta adolescente, outros participantes nos trouxeram relatos de
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situações sofridas no ambiente escolar, demonstrando como a violação dos direitos

sob a lógica do racismo estrutural se encontra ativa na instituição escolar. Como um

dos princípios estabelecidos no Art. 17 do capítulo II do Estatuto da Criança e do

Adolescente (1990):

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia,
dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Pode-se analisar, a partir do texto estabelecido no ECA, que o direito à

integridade garante não somente o acesso aos espaços, mas também o direito à

segurança deste acesso, à permanência, ao respeito, ao pertencimento. Ora, se a

educação é estipulada como um direito humano, o acesso e a permanência destes

adolescentes deve ser protegida de maneira a garantir que sua integridade física e

mental seja garantida, o respeito de suas identidades e a promoção de um olhar

transversal de suas realidades.

O racismo estrutural (Almeida, 2018) se efetiva à medida que, adolescentes

como os participantes ali presentes se vêem em lugares altamente violados, sendo

estipulado a estes os ambientes que podem ou não frequentar, como devem se

sentir, como podem se tornar “aceitáveis” nos espaços que frequentam.

Eu já sofri na escola. Porque, como minha mãe é muito morena, e
meu pai é muito branco, eu nasci meio que de duas cor. Ai tipo, as
pessoas ficam me zuando com isso, algumas pessoas. Por isso que
eu ando sempre de moletom pra esconder. Porque as pessoas
sempre ficam perguntando, isso foi queimado, como é que foi?. Ai
tipo, as pessoas normalmente me zoam falando que eu fui queimada.
Ai isso me deixa muito sentida. Porque era uma coisa que era pra
mim gostar e eu acabo. (menina negra)

Ainda que foram apresentadas duas falas em específico que obtivemos no

decorrer da reflexão, destacamos aqui que não foram as únicas. Dentre os 8

educandos (as) que participaram desta atividade, 6 deles nos trouxeram situações

em que sofreram racismo e/ou vivenciaram tais violações que foram sofridas por

parentes ou amigos, demonstrando como as expressões do racismo se mostram

presentes no cotidiano desses jovens.

Quando pautamos em diálogo a respeito de como os adolescentes viam a

categoria racismo, obtivemos diversas respostas relacionadas à realidade
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vivenciada, como:
O racismo pra mim é uma coisa muito triste por eu mesmo ter sofrido
muito na municipal por causa da minha cor e do meu cabelo e eu já
vi minha mãe sofre racismo por causa da pele dela e do cabelo dela
bombril. (relato escrito por uma menina negra)

Ainda sobre este tema, outro adolescente relata:

Eu entendo que racismo é uma zoação ou algum julgamento de que
a pessoafala do seu corpo, da sua pele, cabelo, alguma coisa
relacionada a você e isso passa a ser racismo desde o momento em
que você começa a não se sentir bem. (menino negro)

O mesmo adolescente, ao ser questionado se já havia vivenciado/sentido

situações de racismo, escreveu:

Na escola estadual faziam muito racismo com meu irmão e eu não
gostava nem um pouco!

4.3.2 Categoria machismo

Com o prosseguimento das reflexões, abordamos a segunda questão a qual

se referiu a questão do machismo por meio da pergunta: Você já viu ou sentiu

situações de machismo?. Para o desenvolvimento da pesquisa, se viu necessário

questões que pudessem ser apresentadas de forma singular, porém que se

interligam cotidianamente na realidade onde as violências expressam. Assim, a

violência do machismo, ainda que se caracterize de forma estrutural no cotidiano de

todas, todes e todos, precisa ser pensada de forma interseccional, para que

possamos reconhecer como essas se dão na realidade.

Meu pai é assim… Ele acha que a minha mãe ela tem que, limpar a
casa, que ela tem que cuidar da casa, que tem que cuidar de mim e,
acabou. Ela não tem que trabalhar, tem que sair do trabalho e cuidar
da casa, e eu também [...] Ai ele começou a pegar no meu pé só que
a minha mãe ela foi pra cima já […] (menina negra)

Ao refletirmos sobre as situações de machismo vivenciadas no cotidiano, foi

percebido entre os (as) adolescentes, uma dificuldade em contextualizar a

caracterização dessa violência. Ainda assim, obtivemos apontamentos realizados

pelos participantes acerca da percepção do que é o machismo, e como isso recai
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cotidianamente na vida das mulheres, às privando dos direitos fundamentais de

liberdade, segurança, lazer, trabalho, entre outros, muitas vezes não somente se

efetivando a partir de violências físicas, mas também psicológicas e morais.

Meu ex vizinho, batia na mulher. E foi preso por causa disso [...] A
mulher ficou dois meses internada no H.U. (menino)

Observamos, a partir das questões trazidas em debate, o quanto o machismo

está enraizado na realidade, e como presenciamos situações de machismo

cotidianamente, ora por vivências pessoais, ora por presenciar situações com

pessoas de nosso convívio. Além disso, ainda que os (as) adolescentes nos

trouxessem tais situações que presenciaram, foi percebido, uma dificuldade de

compreensão sobre o conceito de machismo, o que demonstra uma carência de

discussões a respeito da questão de gênero nos espaços que frequentam.

Percepção que nos chama para a importância desses debates em uma perspectiva

de estimular o conhecimento do problema e ações antimachistas.

Sim ja vi um homem agredir uma mulher e falando que a mulher que
tem que limpar a casa, lavar a louça e cozinhar. E na minha escola
os meninos falam que as meninas não podem jogar bola etc. (menina
negra)

4.3.3 Categoria Território

Em relação à questão chave no qual abordou as situações de preconceito em

relação ao bairro que moram, foram evidenciados falas e análises preconceituosas

de regiões localizadas no Município de Londrina-PR. Vale refletir que os bairros e

comunidades periféricas enfrentam cotidianamente processos de criminalização de

seu território e população. Ao colocar tal questão em evidência no Grupo Focal, os

participantes trouxeram diversas falas enfrentadas em relação ao bairro que

residem, referenciando os discursos que tendem sempre a criminalizar a população

de tal bairro e a justificar as violências enfrentadas pelos moradores.

O preconceito socioespacial marca o cotidiano das cidades
brasileiras. Uma das principais faces desse preconceito consiste em
atribuir aos bairros pobres e periféricos a condição de lugares de
violência, criminalidade e promiscuidade imanente. Outra face dessa
mesma moeda diz respeito à estigmatização que os habitantes
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identificados com esses bairros sofrem quando se apropriam, mesmo
que por pouco tempo, dos lugares exclusivos da classe média e da
elite. (SODRÉ, 2020, p.117)

Ou seja, a construção que recaí sobre os bairros pobres e periféricos se pauta

em um pensamento de caráter higienista, capaz de tecer discursos morais que

promovem o preconceito e a discriminação para com os territórios e a criminalização

de seus moradores. Os diálogos e enfrentamentos cotidianos trazidos pelos

adolescentes participantes da pesquisa evidenciaram como o preconceito em

relação aos territórios que residem se concretiza em sua realidade. Todos os bairros

citados ao longo deste diálogo são, em sua maioria, bairros localizados em áreas

periféricas do município de Londrina. Vejamos uma das expressões,

Já falaram que sou favelado por morar em lugares onde tem
bastante biqueira ou pessoas que fazem coisas erradas. (menino
negro)

Ou seja, a partir do diálogo com os educandos (as), foi possível observar que

os mesmos sentem que há uma noção de periculosidade e criminalizção em relação

aos seus locais de residência, trazendo para o debate situações onde suas próprias

realidades eram tidas como “perigosas” devido aos espaços onde residiam.

A eu moro na Vila Marizia, na Vila Marizia II. O povo fala que lá só
quem mora não tem dinheiro, não pode comprar isso, não pode
comprar aquilo [...] E a minha família por exemplo não tem muito
dinheiro, e eu também não gosto de ficar gastando com coisa cara
não. (Menina com relatos sobre o bairro Vila Marizia II)

Destacamos ainda o relato de uma adolescente residente do Assentamento São

Jorge, localizado no município de Londrina-PR:

Eu moro no São Jorge, eu moro no Assentamento. E, lá, a primeira
coisa que é se falado: se mora no assentamento, é bandido, é
drogado, é essas coisas. [...] (menina com relatos sobre o
Assentamento São Jorge)

4.3.4 Categoria violência

Quando se trata da questão: “você já viu ou sentiu situações de violência?”,

as respostas trazidas pelos educandos (as) se concentraram em situações de
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violência doméstica e/ou violências praticadas para com as mulheres. Tal fator

contribuiu para uma análise interseccional acerca do fator de violência, destacando

as situações de violência física sofrida pelas mulheres em todos os ambientes.

Assim, a expressão de tais resultados demonstra como a violência sofrida por

mulheres se efetiva, uma vez que essas são as mais relatadas em suas ocorrências.

Ainda sobre situações de violência, foi pontuado por uma das educandas:

Meu irmão ele é negro, sabe, bem escuro mesmo. Aí quando ele vai
no mercado, num shopping, coisa assim com a gente. Sempre,
policial ou segurança sempre vai atrás assim olhando, encarando
ele. Ai ele sente uma situação assim muito, horrível. Parece que ta
sendo observado o tempo todo, é chato [...] (menina negra)

Ainda sobre violência, a mesma adolescente ainda nos traz outro relato:

Meu cunhado ele, bate na minha irmã, sabe. Quando ele fica
com muito ciúmes, normalmente ele bate, sabe. Ai a minha
mãe ela sempre fica ligando lá pra ver a situação que tá,
porque ele já deixou minha irmá bem, numa situação assim, se
olha e dá vontade de chorar, porque [...] Mas ela diz que ama
ele e continua com ele e eu acho que assim, isso é uma
violência.

4.3.5 A intersecção entre as categorias: racismo, machismo, território e violência

Ao serem questionados a respeito da relação entre todas as categorias

abordadas, os educandos (as) relataram perceber uma ligação entre os temas em

reflexão, como destacado no relato acima. Tal compreensão se dá a partir das

situações vivenciadas em seu próprio cotidiano, seja no ambiente escolar, ou nos

bairros onde residem, presenciando ou sofrendo cotidianamente situações de

violações de direitos, estas que se efetivam de forma interseccional em suas

realidades.

A discussão a respeito da relação entre os temas nos trouxe algumas breves

concepções dos educandos sobre como as categorias racismo, machismo, território

e violência traziam impactos para seu cotidiano. A pesquisa mostrou que de fato há

uma intersecção entre esses mecanismos opressivos, especialmente quando se

refere aquelas pessoas que carregam sobre si vários deles. As adolescentes e os

adolescentes que participaram do Grupo Focal já tinham alguns pontos em comum:



61

famílias em situação de vulnerabilidade social; violações de direitos;

acompanhamento pelo SCFV.

Portanto, quando as reflexões diziam respeito a elementos comuns entre

todos, os quais se referem a questão de classe e território, o fluiu entre todos. No

entanto, quando o tema foi machismo, os meninos praticamente se eximiram do

debate. E quando o tema foi racismo, adolescentes brancos pouco falaram. Por

outro lado, foi possível observar nos relatos, que para as meninas negras e

periféricas as situações de racismo, machismo e violência, acabam aparecendo

mais no grupo.

Além disso, durante o diálogo os adolescentes demonstraram compreensões

e vivências a partir de seus olhares, muitas vezes banalizados.

Eu acho que a gente não tem um lugar nesse assunto porque na
maioria das vezes as pessoas só quer escutar as pessoas de
patamar alto e sendo que essas coisas acontecem mais com as
pessoas que esta em baixo nível financeiro (menino negro)

A fala acima também traz à tona a ausência de escuta em relação às opiniões

dos adolescentes. O distanciamento de diálogos e discussões sobre os temas em

locais frequentados pelos participantes demonstrou a falta de espaços que

possibilitem reflexões mais críticas acerca das violações que estão presentes no

cotidiano.
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5. CONCLUSÃO

É inegável como o racismo estrutural atravessa a realidade de milhões de

crianças e adolescentes no Brasil, violando seus direitos básicos e fundamentais, os

quais são garantidos por sistemas de proteção integral à infância e adolescência.

Possuímos, no que tange às legislações de proteção à crianças e adolescentes, um

grande avanço na positivação de direitos, entretanto, quando olhamos para a

realidade dos jovens negros, pobres e periféricos, observamos ainda um

distanciamento do acesso à estes direitos.

Contudo, trazendo as reflexões presentes no Grupo Focal e fazendo um

recorte para o racismo e violência estruturais sofridos pelos/as jovens negros e

periféricos, observaremos que o Estado neoliberal e seus agentes, sob a lógica do

modo de produção capitalista que estrutura as relações a partir da exploração e do

racismo estrutural, em uma perspectiva higienista e de cunho penal, criminaliza e

violenta os/as adolescentes.

A pesquisa demonstra o quanto é necessário a implementação e ampliação

de políticas efetivas que garantam a proteção de crianças e adolescentes, as quais

devem enfrentar e combater situações de violências intersecionadas que esse

segmento enfrenta, como pudemos ver nos resultados do Grupo Focal. Para isso, é

preciso que as análises da realidade social aconteçam de forma estrutural,

fomentando as discussões e reflexões acerca de tais categorias e refletindo sobre

políticas efetivas que promovam o enfrentamento à essa estrutura.

Os temas abordados ao longo do desenvolvimento da pesquisa de campo,

isto é, a partir do debate sobre as categorias racismo, machismo, território e

violência, demonstraram o quanto os adolescentes são impactados. Por outro lado,

pudemos observar a carência de discussões sobre essa realidade nas instituições

frequentadas pelos educandos (as) envolvidos. Ao se depararem com a questão

trazida pela pesquisadora de se tais temas eram abordados, os adolescentes

trouxeram, quase de forma unânime, a resposta de que não possuíam acesso a

debates dessa natureza.

Foi perceptível, a partir das reflexões ocorridas no Grupo Focal, como a falta

de debates e atividades que fomentam tais assuntos reforça, muitas vezes,

violências sofridas no cotidiano de crianças e adolescentes negros e periféricos. O
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silenciamento e esvaziamento de debates raciais, de gênero, de classe social e de

território pode contribuir para processos de manutenção dessas violências.

Os assuntos pautados no Grupo Focal ali desenvolvido se mostram de

extrema importância nas instituições que atendem essas crianças e adolescentes, a

medida que, a partir do diálogo sobre os conceitos e expressões de tais violências,

podemos reconhecer como elas se efetivam na realidade dos jovens negros e

periféricos, conseguindo assim propor intervenções para seu enfrentamento, bem

como fortalecer os processos de denúncias.

A análise sobre os temas abordados de forma interseccional também é de

suma importância, uma vez que demonstra o rol de violências presentes na

realidade dos jovens negros e periféricos, e de como essas estão constantemente

violando direitos de acesso e permanência aos espaços e políticas. Os discursos

trazidos pelos educandos (as) do SCFV demonstram como a violência se efetiva

interseccionalmente, atravessando as particularidades destes jovens, necessárias

para a compreensão de suas realidades e aproximação das mesmas. Entender

como o racismo estrutural se interliga com o machismo, com a violência, com o

preconceito para com o território é fundamental para que se possa pensar em

intervenções para a alteração desta realidade.

Em todas as reflexões tecidas ao longo do desenvolvimento da pesquisa

qualitativa, estiveram presentes o machismo e o racismo estrutural como estruturas

das situações relatadas, demonstrado como a intersecção de classe, raça, gênero e

território determinam as condições de vida e de acesso da população. Visto tais

reflexões, é preciso que essas discussões estejam presentes no cotidiano e vida das

crianças e adolescentes, possuindo um espaço para que suas vozes e

conhecimentos acerca da realidade social sejam escutados e pautados, promovendo

de fato o protagonismo, e construindo ações afirmativas que reconheçam essa

estrutura, e que promovam a intervenção e enfrentamento das violências nos

espaços cotidianos e em seus próprios territórios.
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