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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo identificar como a condição de sujeito de direitos de 
crianças e adolescentes prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é 
oportunizada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município 
de Londrina- Paraná. Tema recorrente da inquietação de compreender como os 
serviços da rede socioassistencial desempenham essa condição e asseguram a 
especificidade infanto-juvenil enquanto indivíduos em desenvolvimento. A relevância 
desta temática configura-se pela necessidade em evidenciar a lógica protetiva dos 
direitos de crianças e adolescentes. Para tanto delimitou-se os objetivos específicos: 
demonstrar ações desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) de Londrina que materializam a condição de sujeito de direitos e 
realizar uma aproximação da compreensão dos profissionais que trabalham no SCFV 
de Londrina tem a respeito da condição de sujeito de direitos.Assim encontra-se esta 
enquanto uma pesquisa exploratória, qualitativa, bibliográfica,documental e de campo, 
realizando entrevistas com os coordenadores e educadores sociais do SCFV. 
Constatando-se que a compreensão de sujeito de direitos das crianças e 
adolescentes, apontada pela coordenação e educadores sociais entrevistados, é 
baseada no acesso aos direitos sociais e a possibilidade de participar do 
desenvolvimento do serviço.  
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Fortalecimento de Vínculos. 
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ABSTRACT 
 
This document goals to identify how the children and teenagers’ condition provided for 
in the Children and Adolescents’ Statute is facilitated in the Coexistence and 
strengthening bonds actions service’s in Londrina city-Paraná. A recurring theme of 
the concern to understand how social assistance services perform this condition and 
ensure the specificity of children and young people as developing individuals. The 
relevance of this theme is configured by the need to highlight the protective logic of the 
rights of children and adolescents. However, the specific goals were defined: to show 
actions developed by the Londrina Community Service and Strengthening of Bonds 
(CSSB) about materialize the condition of subject of rights and making an 
approximation of the understanding of professionals working in the SCFV of Londrina 
has about of the condition of subject of rights. This is how it is an exploratory, 
qualitative, bibliographical, documentary and field research, conducting interviews with 
the coordinators and social educators of the SCFV. Fouding out that the 
understanding of the subject of rights of children and adolescents, pointed out by the 
coordination and interviewed social educators, is based on access to social rights and 
the possibility of participating in the development of the service. 
 

 

Key words: Direct subject. Child and teenager. Living and Bonding Service. 

Coexistence and strengthening bonds actions service’s. 
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1. INTRODUÇÃO   

Percorrendo os principais pontos presentes no desenvolvimento da 

legislação referente à criança e adolescente no Brasil deparamo-nos com a Doutrina 

da Situação Irregular, prevista nos Códigos de Menores de 1927 e 1979 e a Doutrina 

da Proteção Integral aprovada a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

vigente desde o ano de 1990, na busca por romper com o paradigma de 

irregularidade.   

Sendo possível tecer alguns apontamentos de como as crianças e 

adolescentes brasileiras foram tratadas durante este período, demonstrando que 

uma condição de sujeito de direitos já lhes fora negada, enfrentando dificuldades 

para intitular-se. 

Nascendo com a Constituição Federal de 1988, esse conceito é 

intitulado ao público infanto-juvenil e regulamentado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, devendo materializar-se nas políticas públicas. Considerando a sua 

breve promulgação, datada de apenas 31 anos no contexto histórico brasileiro, essa 

condição de sujeito de direitos especificada no ECA aparentemente não é tão óbvia, 

surgindo o interesse em conhecer e compreender qual a sua possibilidade de 

desenvolvimento nos serviços.  

Elencando a Política de Assistência Social, mais especificamente o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para compreender como está 

é estruturada e oferta o atendimento a infância e adolescência.  

A relevância desta temática configura-se através da conjuntura 

vivenciada pelo Brasil, marcada pelo histórico controlador e repressor na trajetória 

de atendimento a criança e adolescente, onde o reconhecimento da condição de 

sujeito enquanto princípio pode ser um caminho para a construção de uma 

sociedade que venha a respeitar e assegurar o pleno desenvolvimento infanto-

juvenil. 

A inquietação que motivou a sua construção centra-se em identificar 

como a condição de sujeito de direitos da criança e adolescente é respeitada, 

tornando possível a sua materialização, após o contato com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente no projeto de extensão ‘‘Multiplicando os Direitos Humanos e o 

ECA’’ do departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina no 
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qual fui bolsista durante o ano de 2017 e despertou o desejo de me aprofundar nesta 

temática.  

Delimitando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para tal investigação, ao considerar este um ambiente propício ao desenvolvimento 

da condição de sujeito de direitos devido a sua centralidade na afirmação e 

reafirmação de direitos, de caráter preventivo e proativo, visando desenvolver a 

autonomia de seus educandos.  

Neste sentido o presente trabalho objetiva abordar como a condição 

de sujeito de direitos observada em crianças e adolescentes prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) é oportunizada no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de Londrina, interior do Paraná.  

Para tanto os objetivos específicos voltaram-se a demonstrar ações 

desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 

Londrina que materializam a condição de sujeito de direitos e realizar uma 

aproximação da compreensão dos profissionais que trabalham no SCFV de Londrina 

tem a respeito da condição de sujeito de direitos.   

Durante a construção metodológica optou-se por desenvolver uma 

pesquisa exploratória, bibliográfica e documental. Buscando uma aproximação do 

tema, pois segundo Gil 2007 estes seguimentos de pesquisa diferenciam-se por sua 

finalidade de esclarecimento de conceitos, levantamento de material já elaborado 

sobre a temática e tratamento analítico de documentos oficiais respectivamente.  

Caracterizando-se como qualitativa, a partir das respostas 

apresentadas por dois componentes de cada Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, o coordenador e um educador social, delimitados por 

cada instituição. 

O coordenador visando extrair qual a compreensão de como a 

instituição oportuniza a condição de sujeitos de crianças e adolescentes pela 

perspectiva de um profissional ligado a gestão. 

E com o educador social considerando como este profissional vê o 

processo de organização do serviço e como executa as orientações definidas pela 

gestão, em contato direto com as crianças e adolescentes, percebendo neste 

processo a viabilidade da instituição em operacionalizar a condição de sujeito de 

direitos.  

Entendendo a pesquisa qualitativa segundo Minayo:   
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(...) responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, p.22, 2001.)  

 

Nesta perspectiva por buscar compreender os significados, 

princípios, valores e as atividades realizadas pelo SCFV, atentamo-nos a um 

universo de significados desenvolvidos pelos profissionais que atuam no serviço.  

Assim, sendo a entrevista individual um componente essencial a 

pesquisa qualitativa, escolhe-se a entrevista semi-estruturada para compor os 

procedimentos metodológicos, que no entendimento de Trivinos:  

 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVINOS, p.146, 1987)  

 

Considerando sua característica de nortear o caminho que se 

pretende seguir e deixando um espaço para que o/a entrevistado expresse 

livremente seus pensamentos e experiências com o assunto apresentado.  

Tendo escolhido os procedimentos de como melhor aproximar-se do 

meio pretendido, é de igual relevância identificar quais os Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, dentre tantos ofertados no município de Londrina se 

enquadrariam como foco do estudo.   

Tal escolha deu-se intencionalmente observando-se o aspecto de 

oferta de atendimento as faixas etárias de 6 a 17 anos, o tempo de existência e o 

interesse em contribuir com a pesquisa. Atendendo a este universo três instituições, 

o Centro Educacional Marista Irmão Acácio, a Escola Profissional e Social do Menor 

de Londrina- EPESMEL e a Guarda Mirim.  

Com quais foram realizado contato para apresentar os objetivos e 

pontos centrais da pesquisa, no intuito de convidá-las a fazer parte do processo, 

verificando seu interesse e disponibilidade de possibilitar a entrevista com o 

coordenador e um educador social componentes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos.  
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Finalmente este estudo apresenta-se dividido em três capítulos, o 

primeiro busca realizar um apanhado das formas de tratamento infanto-juvenil no 

Brasil, passando pela Doutrina da Situação Irregular até a Doutrina da Proteção 

Integral, abordando os pontos centrais presentes no desenvolvimento da legislação 

à criança e adolescente no país. 

O segundo propõe-se conceituar a condição de sujeito de direitos 

prevista a crianças e adolescentes segundo a Constituição Federal de 1988, O 

Estatuto da Criança e do Adolescente e as teses defendidas por autores da área. 

Bem como identificar esse conceito na Política de Assistência Social, como está é 

estruturada para seu atendimento e assim apresentar o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

Concluindo, o terceiro capítulo realiza uma aproximação de como o 

SCFV no município de Londrina- Paraná oportuniza a condição de sujeito de direitos 

a partir da fala dos coordenadores e educadores sociais delimitados.  
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2. DA DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR A DOUTRINA DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL 

2.1 HISTÓRIA E NORMATIVA DO ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO  BRASIL 

Neste capítulo pretendemos elucidar os principais pontos presentes 

no desenvolvimento da legislação referente à criança e adolescente no Brasil, 

passando pela Doutrina da Situação Irregular, prevista nos Códigos de Menores de 

1927 e 1979 e a Doutrina da Proteção Integral aprovada a partir do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, vigente desde o ano de 1990 na busca por romper com o 

paradigma de irregularidade.   

Além disso trabalharemos alguns apontamentos de como as 

crianças e adolescentes brasileiras eram tratadas no período colonial e escravagista, 

com o intuito de demonstrar que sua condição de infância e adolescência negada e 

marcada por negligência se apresenta antes mesmo da existência da presença 

legislativa inaugurada na Segunda República.  

Esse viés instaurado no trato da criança e adolescente vem desde o 

início da história brasileira, traçada pelos moldes da colonização, sendo intensificado 

com o desenvolvimento capitalista, marcando a questão da pobreza enquanto um 

fator determinante para sua localização na sociedade.   

Segundo Galeano (2010), esse fenômeno se desenvolve com o 

crescimento econômico da chamada classe dominante, pois com a criação de novas 

fontes de produção e de trabalho aguçam as tensões entre as classes sociais 

fazendo aumentar o desemprego:   

 

O sistema não previu este pequeno incomodo: o que sobra é gente. E gente 
se reproduz. Faz-se o amor com entusiasmo e sem precauções. Cada vez 
resta mais gente à beira do caminho, sem trabalho no campo, onde o 
latifúndio reina com suas gigantescas terras improdutivas, e sem trabalho na 
cidade, onde reinam as máquinas: o sistema vomita homens. As missões 
norte-americanas esterilizam as mulheres e semeiam pílulas, diafragmas, 
DIU’s, preservativos e calendários marcados, mas colhem crianças. 
Teimosamente, as crianças latino-americanas continuam nascendo, 
reivindicando seu direito natural de obter um lugar ao sol, nestas terras 
esplêndidas, que poderiam dar a todos o que a quase todos negam 
(GALEANO, 2010, p. 21)  
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Assim desponta a objetivação em controlar as crianças e 

adolescentes, sendo culpabilizadas pelas dificuldades do desenvolvimento 

econômico e enquadradas na lógica do controle pelo Estado. 

O recorte de classe tem início neste seguimento, como vemos na 

obra considerada clássica de Eduardo Galeano, ‘‘As veias abertas da América 

Latina’’ primeira edição de 1971, em que é colocado como os colonizadores, 

potências desenvolvidas que não sofrem desse fenômeno de superpopulação, 

contudo se preocupam em impor aos demais países, principalmente latinos, o 

planejamento familiar, pretendendo justificar a desigualdade de distribuição de renda 

nos países, convencendo os pobres que a pobreza é consequência dos filhos.  

Construindo esse ideário de respostas prontas e repressivas aos 

jovens, prevendo o controle de seus movimentos para que a população não se 

desenvolva ao nível que o capital não possa utilizar sua mão de obra, justificando 

ainda a desigualdade e atraso econômico, tem-se a posição das potências 

economicamente desenvolvidas descritas por Geleano:  

 

Os jovens multiplicam-se, levantam-se, escutam: o que lhes oferece a voz 
do sistema? O sistema se expressa numa linguagem surreal: propõe evitar 
os nascimentos nestas terras vazias, opina que faltam capitais em países 
onde os capitais estão sobrando e são desperdiçados, chama de ajuda a 
ortopedia deformante dos empréstimos e a drenagem de riquezas que os 
investimentos estrangeiros provocam, convoca os latifundiários para fazer a 
reforma agrária e a oligarquia para pôr em prática a justiça social. A luta de 
classes não existe - decreta-se -, mais que por culpa dos agentes forâneos 
que a incitam, mas em troca existem as classes sociais, e a opressão de 
umas pelas outras dáse o nome de estilo ocidental de vida. (GALEANO, 
2010, p. 24)  

 

Neste seguimento instaura-se e consolida a criminalização da 

pobreza, tida como uma consequência gerada pelos filhos das famílias pobres, que 

entravam o desenvolvimento econômico e por isso devem ser controladas, a 

intervenção com o recorte da classe social entra para direcionar sobre quem e como 

o controle será exercido, anunciado por (Galeano, 2010, p.25); ‘‘A história é um 

profeta com o olhar voltado para trás: pelo que foi, e contra o que foi, anuncia o que 

será.’’  

Seguindo por um percurso de como esta lógica se reafirmou ao 

decorrer dos séculos, de acordo com os autores da obra ‘‘A arte de governar 

crianças: A história das políticas sociais, da legislação e da assistência a infância no 

Brasil’’ organizado por Irene Rizzini e Francisco Pilotti (2009), tem-se uma análise do 
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desenvolvimento das diversas formas de atenção ofertada à infância e adolescência, 

evidenciando sua caracterização enquanto alvo de interesse social, do jogo das 

elites e de intervenção, tanto com viés filantrópico, quanto fundamentação política, 

como estes apresentam o livro.  

Apresentando novamente o caráter que a pobreza implica sobre o 

trato a infância e adolescência, bem como a implicação de valores morais, religiosos 

e culturais destacados por Rizzini; Pilotti (2009):  

 

O foco principal dessa história é a infância pobre – crianças e adolescentes 
que permanecem à margem da sociedade. Aqueles que não se enquadram, 
fornecendo à sociedade, ‘‘homens de bem’’, afinados com a ética capitalista 
do trabalho. Em nossa história a eles se reservou a piedade e a 
solidariedade de uns; a indiferença, a hipocrisia ou a crueldade de outros. 
(RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.16)  

 

Nota-se sempre a presença da influência capitalista quanto ao 

desenvolvimento das questões da criança e adolescente, inclinada para que se volte 

o olhara pobreza, na busca de enquadrá-las ao trabalho, seguindo valores morais 

para que se tornem “homens de bem”, úteis a sociedade, para sua produção e 

reprodução.  

Não diferente desta linha dá-se as primeiras tentativas de 

intervenção estatal sobre a infância e adolescência pobres, os menores, como eram 

tratados, considerados abandonados e delinquentes. Segundo Rizzini ;Pilotti (2009):  

 

A primeira tentativa do governo em regulamentar a “assistência e proteção 
aos menores abandonados e delinquentes”, no início da década de 1920, 
legitimou a intervenção do Estado na família, não só através da suspensão 
do Pátrio Poder, mas também pela apreensão dos menores ditos 
abandonados, mesmo contra a vontade dos pais. Tal medida foi 
consequência da percepção que certos setores da sociedade tinham das 
famílias pobres. Por isso, na lei, as situações definidas como de abandono, 
tais como: não ter habitação certa; não contar com meios de subsistência; 
estar empregado em ocupações proibidas ou contrárias à moral e aos bons 
costumes; vagar pelas ruas ou mendigar etc, só se aplicavam aos 
pobres.(RIZINNI;PILOTTI, 2009, p.25)  

 

Embasado neste ideário centralizado nas questões materiais vê-se 

como a ‘‘assistência e proteção’’ do Estado estão voltadas aos denominados 

menores pobres, por isso abandonados e delinquentes, já que o pressuposto para 

legitimar a intervenção estatal junto às famílias, mesmo contra sua vontade, se deu 

ao definir em lei os critérios, como a falta de habitação, meios de subsistência, o 
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desemprego, ou empregos contrários a moral e bons costumes, o ato de mendigar e 

demais ações que deixam claro o foco na pobreza e sua criminalização.    

Este ideário culpabiliza as famílias por suas condições 

socioeconômicas, punindo pela falta de acesso a moradia, renda e fatores mínimos 

da sobrevivência, demonstrando que a condição de sujeito de direitos das famílias 

pobres era inexistente, estendendo-se a seus filhos, consolidando um ciclo, se os 

pais não exercem esse direito, logo as crianças e adolescentes também não.   

Por esta caracterização subentende-se a responsabilização familiar, 

culpabilizando a pobreza, invocando sempre o primado da prevenção e reintegração 

social. Segundo Rizzini; Pilotti (2009, p.27), sem apresentar propostas que apontem 

a uma prevenção estatal, em que o Estado intervenha para subsidiar o 

desenvolvimento social das famílias antes de retirar de seu convívio seus filhos.  

 As famílias eram objetos de intervenção estatal, e por isso não 

tinham condição de sujeitos, não podiam escolher ao passo que negaram a ela a 

possibilidade de cuidar de seus filhos (RIZZINI; PILOTTI, 2009).  

Brito e Silva (2016) apontam que grande parte das iniciativas de 

intervenção na infância no Brasil desenvolveram-se por natureza religiosa, partindo 

de duas perspectivas: assistência e repressão:  

 

Tais iniciativas ficavam sob responsabilidade do setor privado e da 
filantropia, suas instituições atendiam ao abandono material e moral e 
possuíam o mesmo objetivo: preparar e encaminhar os “menores” ao 
trabalho, visto que neste período o trabalho infantil era comum e aceito, 
tanto que, posteriormente, foi regulamentado. As instituições pautavam-se 
no trabalho para “correção” das crianças e jovens em detrimento da 
educação. (BRITO; SILVA, 2016, p.2)  

 

Nesta busca por introduzir as crianças e adolescentes pobres no 

mercado de trabalho, as instituições responsáveis pautavam-se na ‘‘correção’’ dos 

considerados menores, com caráter de filantropia, voltando o atendimento às 

questões de falta material e moral, direcionando sempre ao trabalho, distanciando-se 

da formação escolar enquanto centralidade.  

Assim, explicitado por Rizzini e Pilotti (2009, p.16) o ‘‘problema da 

infância’’ estaria diagnosticado há pelo menos 100 anos como um “problema 

gravíssimo”, associado à pobreza, que em momento algum foi enfrentado com uma 

proposta séria e politicamente viável de distribuição de renda, educação e saúde.   
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Em todos os tempos e em qualquer parte do mundo, existiram crianças 
desvalidas — sem valor para e sem proteção de alguém — órfãs, 
abandonadas, negligenciadas, maltratadas e delinquentes. A quem caberia 
a responsabilidade de assisti-las é uma questão que tem acompanhado os 
séculos, compondo uma intrincada rede de assistência provida por setores 
públicos e privados da sociedade. No Brasil, a história mostra que foram 
muitas as mãos por que passaram tais crianças. A retrospectiva dessa 
história contém, certamente, valiosos ensinamentos para o presente... 
(RIZZINI; PILOTTI, 2009, p. 16).  

 

Vindo desta forma a construir-se um percurso histórico envolvendo a 

assistência à infância e adolescência em diferentes perspectivas, seja ela pública ou 

privada, mas sempre com um fundo de interesses que direcionaria o tom de seu 

seguimento.   

2.2 INFLUÊNCIAS DO PERÍODO COLONIAL E ESCRAVAGISTA NA CONSTITUIÇÃO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA  

Tem-se demarcado no Brasil, desde o período colonial, a partir de 

determinações portuguesas, o exercício da catequese para crianças ameríndias, 

ministrada pelos jesuítas, visando converte-las em súditos dóceis do Estado de 

Portugal, e através destas levar a conversão dos adultos às estruturas sociais e 

culturais recém importadas (RIZZINI; PILOTTI 2009):  

 

Para alcançar essa finalidade, desenvolveu-se, no interior das reduções 
jesuíticas, um complexo e bem estruturado sistema educacional, cuja 
missão era submeter a infância ameríndia a uma intervenção, moldando-a 
de acordo com os padrões de seus tutores. (RIZZINI; PILOTTI, 2009, p. 17)  

 

Nesta via, orientadas pela Corte portuguesa e Igreja Católica, a 

égide ofertada a juventude no período colonial brasileiro dava-se através da 

evangelização, buscando transferir valores e costumes estrategicamente para 

alcançar seus interesses de dominação e controle, outra forma de negar a condição 

de sujeito.  

Com as constantes disputas pelo poder, em determinado momento a 

Corte portuguesa e seus padres perdem a influência, sendo a vez dos colonos 

assumirem o papel e definirem o seguimento de tratamentos de acordo com seus 

interesses, em que implantaram o povoamento desejando extrair e exportar riquezas 

naturais, usando para tal mão-de-obra de pessoas escravizadas provenientes da 

África. (RIZZINI; PILOTTI, 2009).  
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Sendo a pessoa escravizada uma peça fundamental dentro deste 

contexto histórico da época, pois eram mais ‘‘baratos’’ de se manter, do que educar 

uma criança, principalmente ao observar que as crianças escravas morriam fácil, 

pois suas condições de vida eram precárias e suas mães alugadas para amamentar 

diversas outras crianças, no entanto continuavam nas mãos dos senhores de 

escravos devido a sua funcionalidade, apontadas por RIZZINI;PILOTTI(2009):  

 

Mesmo depois da Lei do Ventre Livre, em 1871, a criança escrava continuou 
nas mãos dos senhores, que tinham a opção de mantê-la até os 14 anos, 
podendo, então, ressarcir-se dos seus gastos com ela, seja mediante o seu 
trabalho gratuito até os 21, seja entregando-a ao Estado, mediante 
indenização. (RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.18)  

 

A permanência da ‘‘responsabilidade’’ sobre as crianças e jovens 

nas mãos dos senhores enquanto escravas reflete esse cunho de interesse e lucro, 

devido essa possibilidade de reaver os gastos com sua criação através de trabalho 

gratuito ou ainda a condição de sua entrega por indenização, antes mesmo do 

capitalismo emergir, a questão da infância e adolescência já era submetida e 

entrelaçada ao trabalho. Mais uma vez despontando a negação da condição 

humana, sendo vistos como uma mercadoria e forma de lucro.   

Superado este processo, inaugura-se um novo período na história 

brasileira, o das crianças expostas. Situada por um contexto denominado de roda 

dos expostos, termo empregado que denota novamente o distanciamento da 

condição de sujeito da pessoa humana entrelaçada ao socioeconômico, que 

segundo a autora Marcilio (1997) foi uma das instituições brasileiras de mais longa 

vida, sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa História, alertando que sendo 

o Brasil o último país a abolir a escravidão, foi igualmente o último a acabar com a 

roda dos enjeitados.   

 

Mas essa instituição cumpriu importante papel. Quase por um século e meio 
a roda dos expostos foi praticamente a única instituição de assistência à 
criança abandonada em todo o Brasil. É bem verdade que, na época 
colonial, as municipalidades deveriam, por imposição das Ordenações do 
Reino, amparar toda criança abandonada em seu território. No entanto, 
essa assistência, quando existiu, não criou nenhuma entidade especial para 
acolher os pequenos desamparados. As câmaras que amparavam seus 
expostos limitavam-se a pagar um estipêndio irrisório para que amas-de-
leite amamentassem e criassem as crianças. (MARCILIO, 1997, p.51) 
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Vê-se o destaque ao papel desempenhado pela roda dos expostos, 

mesmo com suas ressalvas, na medida que se configurou por anos enquanto a 

única assistência prestada a crianças abandonadas. Expondo a falta de criação de 

uma entidade específica para tais fins, bem como o apontamento das câmaras e sua 

limitação em configurar a prestação de tal assistência.  

A causa de tantos abandonos pode ser associada também a outro 

fator que permeia a infância e adolescência, os costumes orientados pela moral 

cristã. Esta denominava que os filhos nascidos fora do casamento não seriam 

aceitos, estando fadados ao abandono.   

A pobreza também levava ao abandono de crianças, deixadas em 

locais públicos, igrejas ou porta de casas. Sendo até devoradas por animais. Tal 

situação levou a preocupação do Vice-Rei em 1726, que propôs duas medidas: 

esmolas e o recolhimento dos expostos, partindo daí a criação da roda dos expostos 

no Brasil (RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.19).  

 

Foi assim que a Santa Casa de Misericórdia implantou o sistema da Roda 
no Brasil, um cilindro giratório na parede que permitia que a criança fosse 
colocada da rua para dentro do estabelecimento, sem que se pudesse 
identificar qualquer pessoa. O objetivo era esconder a origem da criança e 
preservar a honra das famílias. Tais crianças eram denominadas de 
enjeitadas ou expostas. (RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.19)  

 

Retoma-se aqui mais um elemento, a moral orientando como deve-

se tratar as crianças, associada em alguns casos a pobreza como motivo suficiente 

para o abandono. Na perspectiva de proteger e manter a honra das famílias.  

Sendo a primeira roda criada em 1726, na Bahia, a assistência 

prestada pela Casa dos Expostos durava em torno de sete anos, daí em diante as 

crianças ficavam como todos os órfãos, à mercê da determinação do Juiz, que 

decidia sobre seu destino de acordo com os interesses de quem o quisesse manter. 

Era comum que fossem utilizadas para o trabalho desde pequenas. (RIZZINI; 

PILOTTI,2006, p.19) 

Seguindo pelo percurso histórico normativo chegamos aos asilos de 

órfãos, abandonados ou desvalidos:  

 

(...) isto é, daqueles que estivessem “soltos”, fugindo ao controle das 
famílias e ameaçando a “ordem pública”, tornou-se uma prática corrente no 
século XIX, quando teve impulso a ideia de propiciar educação industrial 
aos meninos e educação doméstica às meninas, preparando-os(as) para 
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ocupar o seu lugar na sociedade. As instituições, em sua maioria, eram 
mantidas por ordens religiosas, auxiliadas por donativos e por vezes, pelos 
poderes públicos. Esta tendência manteve-se no século XX, quando foram 
criadas inúmeras instituições do gênero. (RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.20)  
 

O recorte de requisitos indicados ao acolhimento em asilos mais 

uma vez aparece relacionado ao controle, intencionados a preparação deste público 

para o mercado de trabalho, voltado a uma educação industrial. Como a imposição 

de cuidados doméstico às meninas, apontando qual é o lugar destinado a estes na 

sociedade.   

A antiga prática de recolher crianças em asilos propiciou a 

constituição de uma cultura institucional profundamente enraizada nas formas de 

“assistência ao menor” propostas no Brasil (RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.20). Assim, 

nesta medida desenvolveu-se a institucionalização como uma alternativa de gerir a 

assistência ao menor, tendo suas raízes cultivadas desde então, totalmente 

consolidadas atualmente, mesmo que essas formas de atendimento não apresentem 

mais a mesma denominação, fazem-se presentes:  

 

Sendo a instituição voltada para a prevenção ou para a regeneração, a meta 
era a mesma: incutir o “sentimento de amor ao trabalho” e uma “conveniente 
educação moral”, como aparece no regulamento do Abrigo de Menores, de 
1924. (RIZZINI; PILOTTI,2009, p.20)  

 

O afastamento do convívio social significando a prevenção ou até 

mesmo regeneração por si só emite o caráter que sustentava sua instauração, 

reforçando a negação da condição de sujeito.  

2.3 O DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO QUE VERSA SOBRE A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO 

BRASIL DURANTE A SEGUNDA REPÚBLICA  

Em 1920 começa-se a perceber e desenvolver uma legislação mais 

sólida a respeito da proteção à infância e juventude, caminhando para construção de 

um Código específico deste seguimento como aponta Faleiros (2009):  

 

Em 1920 realiza-se o 1° Congresso Brasileiro de Proteção à Infância 
tornando mais sistemática a agenda da proteção social. Em 1921, uma lei 
orçamentária federal (Lei n.4.242), combinando as estratégias de 
assistência e repressão, autoriza o governo a organizar um serviço de 
proteção e assistência ao menor abandonado e delinquente, encarregando-
se o professor, ex-deputado e juiz, José Cândido de Albuquerque Mello 
Mattos de ‘‘consolidar as leis de assistência e proteção a menores’’. O 
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Código consolida também o Decreto n. 16.272 de 20/12/23 que regulamenta 
a assistência e proteção aos menores e o Decreto Legislativo n. 5.083, de 
1926, que autoriza o governo a decretar o Código de Menores, levando em 
conta ainda o Código Civil e o Código Penal. (FALEIROS, 2009, p.46)  

 

Assim este Código é promulgado em 1927, ficando conhecido pelo 

nome Código Mello Mattos, apresentando um seguimento embasado na política para 

pobres, demarcando as estratégias de assistência e repressão voltadas ao menor 

abandonado e delinquente.   

Explorando o desenvolvimento deste trato construído para as 

questões da infância, pode-se apontar que o Código de Menores de 1927 resume o 

percurso do contexto histórico vivenciado até então, reafirmando o controle voltado 

às crianças pobres, pela justificativa de seu desenvolvimento, primando pela ordem 

e bons costumes, usando a repressão da pobreza enquanto estratégia, sem fazer 

menção a uma condição de direitos destes sujeitos, configurando-se em um  

instrumento controlador, reiterando um pensamento antigo no país, a lógica da 

institucionalização, como aponta Faleiros(2009):  

 

O Código de 1927 incorpora tanto a visão higienista de proteção do meio e 
do indivíduo, como a visão jurídica repressiva e moralista. Prevê a vigilância 
da saúde da criança, dos lactantes, das nutrizes, e estabelece a inspeção 
médica da higiene. No sentido de intervir no abandono físico e moral das 
crianças, o pátrio poder pode ser suspenso ou perdido por falta dos pais. Os 
abandonados têm a possibilidade (não direito formal) de guarda, de serem 
entregues sob a forma de ‘‘soldada’’, de vigilância e educação, 
determinadas por parte das autoridades, que valerão também sua moral. 
[…] (FALEIROS, 2009, p.47)  

 

Nesta perspectiva, a lógica que impulsionava o Código de Menores 

de 1927 está voltada ao controle, mais especificamente dos pobres. Ao localizar sua 

criação fica exposto para que de fato veio, a produção regulamentada de uma 

intervenção higienista e moralista, chamando atenção ao termos usados, que 

apontam para a possibilidade de terem assistência, vigilância ou educação, e não o 

direito formal.  

Configura-se esse distanciamento da condição de sujeito de direitos 

por meio da lógica que implementava as instâncias de ordenamento deste novo 

código, formalizando a criação do Juízo Primativo de Menores e do Conselho de 

Assistência e Proteção a Menores como aponta (FALEIROS, 2009, p.48)  
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As decisões serão baseadas na índole (boa ou má) da criança e 
adolescentes e ficam a critério do juiz que tem o poder, juntamente com os 
diretores das instituições, de definir as trajetórias institucionais de crianças e 
adolescentes. O olhar do Juiz deve ser de total vigilância e seu poder é 
indiscutível. O jurista e o médico representam as forças hegemônicas no 
controle da complexa questão social da infância abandonada. (FALEIROS, 
2009, p.48)  

 

Essa forma de organização demonstra um olhar de negação de 

direitos e o trato da questão social como sendo atribuída aos caminhos da 

institucionalização, sem considerar em suas decisões a voz dessas crianças e 

adolescentes e nem de seus familiares, mas orientando-se por uma dicotomia de 

boa ou má, tendo o juiz poder para decidir as trajetórias a serem implantadas, sem 

quaisquer participações dos sujeitos envolvidos.  

Um caminho para construção da proteção da infância e juventude 

emerge ao considerar a proibição do trabalho aos menores de 12 anos, aos menores 

de 14 anos sem instrução primária e o trabalho noturno e considerado perigoso aos 

menores de 18 anos prevista no Código de Menores de 1927, indicando esse traço 

de proteção (FALEIROS,2009, p.48).  

 

Se é bem verdade que, na orientação então prevalecente, a questão da 
política para a criança se coloque como problema do menor, com dois 
encaminhamentos, o abrigo e a disciplina, a assistência e a repressão, há 
emergência de novas obrigações do Estado em cuidar da infância pobre 
com educação, formação profissional, encaminhamento e pessoal 
competente. Ao lado das estratégias de encaminhamento para o trabalho, 
clientelismo, patrimonialismo, começa a emergir a estratégia dos direitos da 
criança (no caso o menor) já que o Estado passa a ter obrigações de 
proteção. (FALEIROS, 2006, p.48)  

 

Assim nasce a legislação do Código de Menores, por meio do 

decreto n°17.943-A de 12 de outubro de 1927 apontando seus objetivos de 

assistência e proteção a menores de determinado seguimento:  

 

Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente as 
medidas de assistência e proteção contidas neste Código. (BRASIL, 1927)  

 

Portanto os menores alvo da nova legislação eram os considerados 

abandonados ou delinquentes, com idade inferior a 18 anos, ficando passíveis da 

intervenção estatal. Sendo estabelecido pelo artigo 26 do Código que se 

consideravam abandonados:  
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I. que não tenham habitação certa, nem meios de subsistência, por 
serem seus pais falecidos, desaparecidos ou desconhecidos ou por não 
terem tutor ou pessoa sob cuja, guarda vivam;  
II. que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de 
subsistência, devido a indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais. 
tutor ou pessoa encarregada de sua guarda;  
III, que tenham pai, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda 
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres 
para, com o filho ou pupilo ou protegido;  
IV, que vivam em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregue 
à pratica de atos contrários a moral e aos bons costumes;  
V, que se encontrem em estado habitual da vadiagem, mendicidade ou 
libertinagem;  
VI, que frequentem lugares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem 
na companhia de gente viciosa ou de má vida.  
VII, que, devido a crueldade, abuso de autoridade, negligencia ou 
exploração dos pais, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam:  
a) vítimas de maus tratos físicos habituais ou castigos imoderados  
b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados  
indispensáveis á saúde;  
c) empregados em ocupações proibidas ou manifestamente contrarias á 
moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a 
saúde;  
d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou  
libertinagem;  
VIII, que tenham pai, mãe ou tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, 
condenado por sentença irrecorrível;  
a) a mais de dois anos de prisão por qualquer crime;  
b) a qualquer pena como co - autor, cumplice, encobridor ou receptador 
de crime cometido por filho, pupilo ou menor sob sua guarda, ou por crime 
contra estes. (BRASIL - reeditado, 1927)  

 

Por meio desta caracterização vê-se qual o menor alvo de tal 

assistência e proteção, sendo considerados para isso fatores ligados diretamente 

com a situação socioeconômica, decorrentes do processo de escravização, como o 

local de moradia, a renda, ausência dos genitores por razões múltiplas até mesmo 

como enfermidades e principalmente questões ligadas a moral e bons costumes, 

salientando este como um motivo principal a intervenção estatal, a proteção destes 

menores das más influências que os afastariam de tornarem-se ‘‘pessoas de bem.’’  

Este foi o pontapé para que fossem sendo construído ao decorrer 

dos anos um sistema de serviços e legislação voltada a crianças e adolescentes, 

pode-se observar este processo na linha do tempo sobre os direitos da criança e 

adolescente disponibilizada no site do Ministério Público do Paraná, que demarca 

em 1941 a criação do Serviço de Assistência a Menores (SAM), com o intuito de 

atender todo o território brasileiro, é o primeiro órgão federal que se responsabiliza 

pela assistência a estes menores nacionalmente. Tendo o foco voltado aos 
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‘‘abandonados’’ e ‘‘desvalidos’’, realizando encaminhamentos destes e aos tidos 

como ‘‘delinquentes’’, internando-os em colônias correcionais e reformatórios.  

Ainda de acordo com a linha do tempo disponibilizada pelo site do 

Ministério Público do Paraná, em 1964, pós golpe e implementação do regime 

militar, os oficiais no poder extinguiram o SAM e criaram a Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor 

(PNBEM), que assumiram a coordenação destas áreas. Demonstrando que a 

questão da infância passou a ser tratada como problema de segurança nacional. 

Esta linha do tempo demonstra também a 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPMI), realizada em 1975, com intuito de averiguar o problema da criança 

desassistida no Brasil, colaborando para que fosse construído um novo Código de 

Menores.  

Sendo promulgado em 10 de outubro de 1979, pela Lei N 6.697 o 

segundo Código de Menores, que se baseia na Doutrina da Situação Irregular. 

Faleiros (2009) aponta essa doutrina:  

 

O Código de Menores de 1979 define como situação irregular: a privação de 
condições essenciais à subsistência, saúde e instrução, por omissão, ação 
ou irresponsabilidade dos pais ou responsáveis; por ser vítima de maus-
tratos; por perigo moral, em razão de exploração ou encontrar-se em 
atividades contrárias aos bons costumes, por privação de representação 
legal, por desvio de conduta ou autoria de infração penal. Assim as 
condições sociais ficam reduzidas à ação dos pais ou do próprio menor, 
fazendo-se da vítima um réu e tornando a questão ainda mais jurídica e 
assistencial, dando-se ao juiz o poder de decidir sobre o que seja melhor 
para o menor: assistência, proteção ou vigilância [...] (FALEIROS, 2009, 
p.70)  

 

Apesar de novo, o Código de Menores de 1979 segue na mesma 

perspectiva de seu antecessor, pautando-se na culpabilização da pobreza, ligado a 

questões morais e falta de acesso a saúde e educação. Mantendo a questão 

enquanto assistencial, com o incremento da judicialização, ficando a critério da 

interpretação do juiz o poder para decidir questões centrais do que configuraria 

como o melhor a estes menores, literalmente o poder de encaminhá-lo a assistência, 

proteção ou vigilância.  
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2.4 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE: O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE 

SUJEITO 

  

Com o decorrer e avanço deste cenário político, inicia-se na década 

de 80 uma abertura democrática, levando a promulgação de uma nova Constituição 

Federal brasileira em 1988, a constituição cidadã. Lorenzi (2007) aponta que esta 

década representou importantes e decisivas conquistas aos movimentos sociais pela 

infância brasileira e que se dividiam em dois grupos: os menoristas e os estatutistas.   

Os primeiros defendiam a manutenção do Código de Menores, que 

se propunha a regulamentar a situação das crianças e adolescentes que estivessem 

em situação irregular (Doutrina da Situação Irregular). Já os estatutistas defendiam 

uma grande mudança no código, instituindo novos e amplos direitos às crianças e 

aos adolescentes, que passariam a ser sujeito de direitos e a contar com uma 

Política de Proteção Integral.   

Deste seguimento é implementado na Constituição Federal de 1988 

o artigo 227, que vem tratar da criança e do adolescente:  

 

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 - reeditado, 2010)  

 

Este artigo é de extrema importância para os direitos das crianças e 

adolescentes no Brasil, pois coloca como dever do Estado assegurar direitos ao 

seguimento infanto-juvenil, afirmando em Lei sua condição de sujeito de direitos e 

que assim deve ser proporcionada de maneira ampla.  

O reconhecimento conquistado na Constituição Federal brasileira 

firma-se enquanto base para construção de uma Lei que viesse especificar e 

acompanhar o desenvolvimento deste direito, tendo como desdobramento o Estatuto 

da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA.   

Neste é reconhecida enquanto princípio a condição de sujeito de 

direitos da criança e do adolescente, bem como a condição peculiar de 

desenvolvimento e o direito a proteção integral, desenvolvendo toda uma legislação 
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que aponta os deveres e direitos da infância e adolescência, quais as políticas 

responsáveis por executá-la, expresso por Lorenzi (2007):  

 

A promulgação do ECA (Lei 8.069/90) ocorreu em 13 de julho de 1990, 
consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira: a produção de 
um documento de direitos humanos que contempla o que há de mais 
avançado na normativa internacional em respeito aos direitos da população 
infanto-juvenil. Este novo documento altera significativamente as 
possibilidades de uma intervenção arbitrária do Estado na vida de crianças 
e jovens. Como exemplo disto pode-se citar a restrição que o ECA impõe à 
medida de internação, aplicando-a como último recurso, restrito aos casos 
de cometimento de ato infracional. (LORENZI, s/p. 2007)  

 

 Vê-se que o maior avanço ocorreu em relação à mudança na forma 

de intervenção estatal, buscando transgredir sua forma arbitrária para prever 

responsabilidade de ofertar condições em que crianças e adolescentes 

desenvolvam-se da melhor forma possível, exemplo disso também encontra-se na 

substituição da Doutrina de Situação Irregular pela Doutrina da Proteção Integral, 

desmistificando o caráter de foco em um determinado seguimento infanto-juvenil, o 

pobre,  vindo a ser para todas as crianças e adolescentes, instituindo os princípios 

da prioridade absoluta, prevalência dos interesses, da brevidade e excepcionalidade, 

direito a convivência familiar e comunitária e a condição de sujeito de direitos.  

 Essa transformação nos moldes do entendimento de proteção à 

infância e juventude consolidou-se, ao menos, no plano normativo, onde crianças e 

adolescentes no Brasil passam a ser entendidas como sujeito de direitos, localizadas 

pela perspectiva dos direitos, incorporando práticas além do foco punitivo. Para tal, a 

nova normativa coloca o desenvolvimento de políticas sociais que venham a 

expressar esses direitos, tendo como princípio a Doutrina da Proteção Integral, que 

responsabiliza não só a família, como a sociedade e o Estado pelo cuidado e 

proteção as crianças e adolescentes.   

 Por tal característica é necessária uma compreensão das principais 

diferenças que embasam as doutrinas, analisando como os traços da colonização 

mantiveram-se presentes e em que sentido foram superados.  

A influência da Doutrina de Proteção Integral configura-se de outro 

modo, ao passo que coloca a criança e adolescente no centro dos atendimentos, 

reconhecendo a incidência de fatores sociais e econômicos no seu desenvolvimento, 

prevendo ao Estado a responsabilidade de proporcionar as melhores condições para 

tal, em contrapartida da Doutrina da Situação Irregular que pune as famílias em 
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situação de vulnerabilidade social, pela questão do recorte de renda, penalizando a 

pobreza. Fator fundamental na diferenciação entre as doutrinas.   

Dialogando com este desenvolvimento, o ECA vem afirmar que a 

proteção deve ser integral e prioritária, para todas as crianças, sem discriminação de 

qualquer seguimento, levando a interpretação de que foi preciso assegurar isso 

enquanto Lei, pois não estava impossibilitado de acontecer, configurando sua 

importância enquanto normativa, avançando no entendimento, mas nem sempre 

estendendo-se a sua execução, pois essas mudanças não ocorreram 

simultaneamente após a promulgação da Lei.  

É necessário atentar ao quesito de avanço normativo, em 

comparação com as legislações anteriores, como o Código de Menores de 1927 e a 

questão do próprio termo ‘‘menor’’, identificando como eram apontados os quesitos 

de sua caracterização, enquadrado como abandonado ou delinquente, devendo ser 

submetido à autoridade competente.  

Sinalizando estes principais pontos da história da normativa infanto-

juvenil, compreende-se que a condição de sujeito de direitos das crianças e 

adolescentes no Brasil sempre esteve atrelada às condições socioeconômicas, 

desde as crianças escravizadas, o sistema de catequização dos jovens indígenas, a 

criação da roda dos expostos, o afastamento do convívio familiar, a educação pelo 

trabalho, as primeiras formas de Lei com os Códigos de Menores que demarcavam a 

intervenção pelo controle e enquadramento de moral e bons costumes até a 

tentativa de quebra de tais paradigmas, de situações irregulares, construindo 

enquanto um desdobramento da Constituição Federal brasileira o Estatuto da 

criança e do adolescente, orientado pela Proteção Integral, enquanto um direito 

universal.  
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3. O CONCEITO DE CONDIÇÃO DE SUJEITO DE DIREITOS E COMO APARECE 

NAS LEGISLAÇÕES REFERENTES À PROTEÇÃO À CRIANÇA E 

ADOLESCENTE.  

 Aqui pretende-se conceituar a condição de sujeito de direitos 

prevista a crianças e adolescentes segundo a legislação brasileira, O Estatuto da 

Criança e do Adolescente e as teses defendidas por autores da área. Apontando que 

para fins deste trabalho iremos trabalhar com esta definição ao compreendê-la. Bem 

como identificar esse conceito na Política de Assistência Social, como está é 

estruturada para seu atendimento e assim apresentar o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos.  

 A concepção de sujeito de direitos passa a ser visualizada para 

crianças e adolescentes de forma clara com a Constituição Federal brasileira de 

1988, quando intitula no artigo 227 o dever da família, da sociedade e do Estado em 

assegurar e ofertar meios de desenvolvimento infanto-juvenil.  

 

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- reeditado, 2010)  

 

É neste artigo que se aponta o dever de cuidado quanto ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, nomeando-as 

sujeitos, devendo ter acesso garantido aos direitos fundamentais que estruturam a 

Constituição Federal do Brasil para os seus cidadãos.  

 Enquanto desdobramento deste princípio constitucional tem-se a 

estruturação de uma legislação voltada especificamente para tratar sobre a infância 

e adolescência brasileira, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.  
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
(BRASIL,1990.)  
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O primeiro artigo deste novo dispositivo já sinaliza a Proteção 

Integral a crianças e adolescentes como a doutrina a ser seguida, demonstrando 

novamente o caráter de sua condição de sujeito de direitos sendo apontada, seguida 

por definição de quem seriam consideradas crianças e adolescentes, tendo 

aplicabilidade sobre está lei. Contendo o terceiro artigo a reafirmação de que a 

criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, seguido pelos preceitos da proteção integral:   

 

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-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 ou outra condição 
que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). (BRASIL, 1990) 
  

 

 Outro aspecto legislativo a ser observado é a definição de igualdade 

de aplicabilidade da lei em questão, englobando a todas as crianças e adolescentes, 

sem quaisquer formas de discriminação, em contrapartida do que representaram os 

Códigos de Menores. Assegurando de fato, pelo menos no campo constitucional, a 

condição de sujeito de direitos infanto-juvenil.  

Destaca-se também neste processo a preocupação em intitular 

enquanto prioridade absoluta o acesso a esses direitos, configurando o 

reconhecimento de sua condição de sujeitos, observada no artigo quarto do Estatuto 

da Criança e do Adolescente:  

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 1990) 
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Demonstrando que ao vir reconhecer a condição de sujeito de direito 

das crianças e adolescentes, preocupa-se em atribuir o acesso a estes como dever 

de ordem absoluta e prioritária, preconizando a primazia para atendimentos de 

proteção e socorro, a precedência nos atendimentos públicos, a preferência na 

formulação e execução de políticas sociais públicas e privilégio para destinação de 

recursos públicos no desenvolvimento de atividade de proteção à infância e 

juventude.    

Este é mais um caráter que demonstra a seriedade no 

reconhecimento de sua condição de sujeito de direitos, apontando enquanto dever 

de absoluta prioridade que o seguimento infanto-juvenil acesse aos direitos 

fundamentais, bem como prevê legalmente destinação de recursos públicos e 

preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas que englobem 

esse seguimento.  

Outro aspecto relevante a ser destacado nesta construção da 

condição de sujeito de direitos é sua interface com a caracterização da criança e 

adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento, atentando para essa 

peculiaridade como observa-se nos artigos seis e quinze do Estatuto da Criança e 

do Adolescente:  

 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento.  
(...)  
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. (BRASIL,1990)  

 

O destaque a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento faz-se necessário para demarcar essa característica 

no processo de efetivação da condição de sujeito de direitos, demonstrando 

contemplar suas necessidades, reconhecendo o direito ao respeito de suas 

diferenças para desenvolver-se da melhor forma.   

A condição de sujeito de direitos aparece também no capítulo 

referente as medidas específicas de proteção do ECA, em seu artigo 100:  
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Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários.  
Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das 
medidas:   (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças 
e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras 
Leis, bem como na Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009) 

 

Neste artigo tem-se o reconhecimento da condição de sujeito de 

direitos das crianças e adolescentes de forma explicita, intencionalmente para 

retomar e consolidar esta prerrogativa sobre o desenvolvimento das medidas 

protetivas as quais devem acessar.  

Ao reconhecer essa condição é preciso também conceituá-la, neste 

momento para além das definições apresentadas de acordo com as legislações 

vigentes, buscando a compreensão inferida através de estudos e produções sobre a 

temática, assim como aponta (Gonçalves, 2016, p.11) ‘‘Considerar a criança como 

sujeito de direitos é reconhecê-la enquanto ser humano de pouca idade, um sujeito 

histórico e cultural que é capaz de participar do seu próprio processo formativo.’’ 

Demonstrando um caráter de consideração e significação da infância e adolescência 

em seu processo formativo, como sujeito de direitos, mas também histórico e 

cultural, totalmente capaz de opinar.  

A implacabilidade do reconhecimento da criança e adolescente 

como sujeito de direitos está além da intitulação dos direitos fundamentais e direitos 

humanos, mas justamente na prioridade de sua garantia e proteção, valorizando sua 

condição de pessoa, a condição de pessoa especial:  

 

O reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, a 
serem protegidos e garantidos pelo Estado, pela sociedade e pela família 
com prioridade absoluta, como deflui do dispositivo constitucional antes 
mencionado, implica não apenas a sua consagração como direitos 
fundamentais, direitos humanos, mas a primazia de sua garantia, à medida 
que a prioridade nessa proteção tem como corolário a valoração e a 
dignidade da pessoa humana, no caso, pessoas humanas especiais. A 
compreensão de que a expressão de todo o seu potencial quando pessoas 
adultas, maduras, tem como precondição absoluta o respeito às suas 
necessidades enquanto pessoas em desenvolvimento. (SANTOS, 
2006/2007, p.131)  

  

Adotar essa condição de sujeitos como integrantes de seu processo 

formativo configura um avanço não apenas desenvolvedor de dispositivos que levem 

aos direitos fundamentais e humanos, condições básicas a qualquer sujeito, mas 
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reconhecer novamente sua dignidade humana, com especificidades, enquanto seres 

em desenvolvimento que exigem a prioridade absoluta para expressar todo seu 

potencial.  

Outro ator fundamental com este reconhecimento é também que as 

crianças e adolescentes deixam de ser sujeitos de favores e tornam-se os sujeitos 

de direitos, por tal condição capazes de serem os sujeitos de desenvolvimento 

efetivo de sua cidadania e construção de suas relações.  

 

(...) criança é sujeito de direitos, e não mais de favores. Por esse 
paradigma, não podem a criança e o adolescente ser coisificados e, nessa 
condição, expostos à ação socio afetiva do outro. Em vez disso, e no 
exercício pleno de sua cidadania, espera-se que eles sejam efetivamente 
sujeitos em suas próprias relações afetivas, desenvolvidas conjunta e 
equilibradamente. (NARAMURA, 2019, p.186-187)  

 

Assumindo a capacidade da criança e do adolescente de exercer a 

cidadania, não mais enquanto sujeitos de favores, expostos a acessar ou não seus 

direitos dependendo de terceiros, mas de fato detentores da condição de 

desempenhar o papel de indivíduo ativo em seu processo formativo, construindo 

suas próprias relações, resguardado o caráter de acompanhamento necessário.  

Portanto o avanço destacado sobre o reconhecimento da condição 

de sujeito de direitos as crianças e adolescentes se dá na conquista por sua 

visibilidade, de assumir seu caráter de sujeito, de cidadão que goza dos mesmos 

direitos fundamentais que todos os brasileiros, independentemente de sua idade, 

condições sociais e econômicas, crenças, etnia e quaisquer outras características 

que possam a vir defini-las:  

 

De forma mais ampla, a visibilidade é o que se deve perseguir por 
intermédio da Proteção Integral, na perspectiva ampla que se propõe, ao 
abrir mão da seleção de determinados “tipos” de pessoas com terna idade, 
como se fazia na doutrina controladora/tutelar anterior, e se reconhecer que 
proteção se relaciona com a totalidade das pessoas com idade entre zero e 
dezoito anos. (SANTOS, 2017, p.41- 42)  

  

Portanto considera-se para fins deste trabalho a condição de sujeito 

de direitos infanto-juvenil na qualidade de consolidação de sua visibilidade na 

sociedade, por intermédio da Proteção Integral, justamente pela perspectiva que 

propõe a proteção igualitária a todas as pessoas compreendidas dentro deste 

seguimento, abrindo mão dos aspectos seletivos de determinados ‘‘tipos’’ de 
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pessoas, como foi anteriormente na história brasileira, construindo o ideário de 

proteção e desenvolvimento saudável que as crianças e adolescentes tem direito, 

devido a suas condições peculiares, sendo uma condição que possibilita o acesso 

aos direitos inerentes a pessoa humana e entende a autonomia de ser sujeito dentro 

de seu processo formativo, capaz de protagonizá-lo.   

3.1 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL   

A Política de Assistência Social no Brasil é desenvolvida a partir da 

Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Esta vem 

dispor e organizar a Assistência Social no caráter de política pública, sendo definida:  

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
(BRASIL, 1993)  

 

 Tendo por objetivos centrais:   

 

 I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei 
nº  
12.435, de 2011)  
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)  
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei 
nº  
12.435, de 2011)  
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei 
nº  
12.435, de 2011)  
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; e (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011)  
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011) (BRASIL,1993)  

 

Centralizando a condição de sujeito de direitos de crianças e 

adolescentes, nota-se na LOAS a previsão ao atendimento desse segmento, 

evidenciando uma cobertura de resguardo para além do amparo material, inclinando-

se sobre vulnerabilidades advindas do ciclo de vida, pelos vínculos familiares e 

comunitários. Como exemplo do item D, ao designar a promoção de integração da 
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pessoa com deficiência, público prioritário dentro do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, justamente na proposta dos vínculos comunitários, 

evitando situações de isolamento.  

Sendo a assistência social um direito dos cidadãos brasileiros e 

dever do Estado, de caráter não contributivo, integrante do tripé da Seguridade 

Social no Brasil, juntamente com a Política de Saúde e da Previdência Social. Vem 

prever os mínimos sociais, realizada por um conjunto de ações de iniciativas 

públicas e da sociedade, garantindo o atendimento a necessidades básicas. Em 

seus objetivos já é possível identificar o caráter de proteção destinado a infância e 

adolescência como especial, integrando um sistema de garantia de direitos que 

pauta essa efetivação da Doutrina da Proteção Integral como indicam Perez e 

Passone (2010):  

 

O Sistema de Garantia de Direitos, que representa o arcabouço da política 
de atendimento à infância e adolescência no Brasil, tem sido considerado 
um conjunto de instituições, organizações, entidades, programas e serviços 
de atendimento infanto-juvenil e familiar, os quais devem atuar de forma 
articulada e integrada, nos moldes previstos pelo ECA e pela Constituição 
Federal, com o intuito de efetivamente implementar a Doutrina da Proteção 
Integral por meio da política nacional de atendimento infanto-
juvenil.(PEREZ;PASSONE,2010, p.667)  

  

Neste percurso, após a estruturação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990, que pautou a LOAS, destaca-se essa proteção destinada a 

crianças e adolescentes na concepção de proporcionar o Sistema de Garantia de 

Direitos apontado:  

 

A Proteção Integral, como foi chamada a Doutrina Jurídica do Direito da 
Criança e do Adolescente a partir de 1988/1990 no Brasil, visa o 
reconhecimento da condição de sujeitos de direitos para crianças e 
adolescentes e, nesse passo, sustenta a elaboração de um Sistema de 
Garantias de Direitos para essa população. Esse Sistema De Garantias foi 
traçado, inicialmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei 8069 
de 13 de julho 1990 — e sofreu processo de densificação no período que se 
seguiu à promulgação da Lei. (SANTOS, 2017, p.17)  

 

De tal forma que é a partir desta Doutrina Jurídica, reconhecendo 

sua condição de sujeito de direitos, que as crianças e os adolescentes no Brasil 

passam a fazer parte do rol de seguimentos que necessitam de um sistema de 

garantia destes direitos, com uma nova configuração, pois como já foi expresso no 
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primeiro capítulo, até o desenvolvimento do ECA, houveram outros dispositivos que 

empenharam-se em versar sobre a situação deste seguimento.  

Com essa mudança de paradigma e legislação, tem-se também a 

criação do Sistema Único de Assistência Social, alterando a LOAS e configurando-

se enquanto mais um dispositivo que preconiza o entendimento de crianças e 

adolescentes enquanto sujeito de direitos. ‘‘Os sujeitos da assistência social são 

também crianças e adolescentes, com suas famílias ou não, nos termos do que 

preconiza a CRFB/1988 - artigos 6º, 203 e 204.’’ (SANTOS, 2017, p.17)  

Neste seguimento tem-se o delineado de aparatos legais que 

afirmem a condição de sujeitos infanto-juvenil cada vez mais desenvolvida, 

construindo e adaptando serviços para atender suas necessidades com prioridade, 

fazendo lembrar-se seus direitos, sua condição de sujeitos, cidadãos, explícito ao 

apontar que os sujeitos a qual se refere a lei são também crianças e adolescentes, 

estando inclusas suas famílias ou não, pois são sujeitos por si, não dependendo de 

terceiros para serem reconhecidos.   

 

A partir desse marco, destacam-se a institucionalização do Conselho 
Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente – Condeca –, em 1991, 
dando continuidade à regulamentação das disposições da Constituição e do 
Estatuto; a Lei Orgânica de Assistência Social – Loas –, em 1993, que 
priorizou o atendimento à criança e à adolescência previsto nas ações de 
atendimento às políticas municipais da criança e do adolescente, por meio 
da assistência social. (PEREZ;PASSONE,2010,p.667)  

 

Assim o direito à assistência social foi sendo implementado com o 

avanço e ajustes apresentados pelas legislações. Contanto também com apoio de 

movimentos da sociedade civil, de acordo com (SANTOS 2017):  

 

O aprofundamento do direito à assistência social está delineado, 
principalmente na alteração substancial ocorrida na LOAS, com a criação do 
Sistema Único de Assistência Social — SUAS. Esse sistema de princípios, 
atores, serviços e benefícios foi debatido e decidido no locus da interação 
entre governo e sociedade civil em todo o período que sucedeu a entrada 
em vigor da CRFB/1988 e a LOAS/1993, no âmbito participativo das 
conferências municipais, regionais e estaduais de assistência social e 
definitivamente detalhado e aprovado no âmbito federal, via resolução 145, 
de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social — 
CNAS — que aprovou Plano Nacional de Assistência Social. 
(SANTOS,2017, p.133)  

 

Tem-se com a criação do SUAS, um sistema de princípios, serviços 

e benefícios de âmbito federal e participativo de abrangência municipal, regional, 
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estadual e nacional. Apresentando um Plano Nacional de Assistência Social que 

oriente os moldes de desenvolvimento desta política.  

Ainda seguindo na linha de desenvolvimento e embasamento da 

Política de Assistência Social desponta a necessidade de regulamentação e 

organização de prestação dos serviços com especificidades:  

 

Em 2009, no âmbito do CNAS, via Resolução 109, de 11 de novembro de 
2009, houve a regulamentação de serviços socioassistenciais com 
especificidades, como: organização de níveis de complexidade básica, 
média e alta para os serviços (art. 1°, Resolução 109/2009), detalhamento 
das aquisições esperadas para cada espécie de usuário, provisões para o 
funcionamento, objetivos, etc. (SANTOS,2017, p. 134)  

 

Com a regulamentação dos serviços socioassistenciais com suas 

especificidades, ambientado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

em 2009, surgem os níveis de organização para execução dos serviços, sendo eles 

denominados: serviços de baixa complexidade, média complexidade e alta 

complexidade. Visando detalhar seus objetivos, as formas de funcionamento, as 

possibilidades de aquisição esperadas para os usuários e as demais demandas.   

O SUAS foi acolhido legislativamente no ano de 2011, na Lei 12.435, 

em nível federal, atingindo um potencial superior as outras políticas, avançando de 

tal ponto que impulso ao aperfeiçoamento nos processos de gestão pública, 

inclinado a prover os direitos socioassistenciais como indica Colin:  

 

Após uma etapa inicial de implementação, o SUAS ganha visibilidade no 
mundo jurídico pela Lei nº 12.435/2011 – que alterou a LOAS – e já atingiu 
uma capilaridade que supera, inclusive, o processo observado em outras 
políticas. A atual fase do Sistema exige o aperfeiçoamento dos processos 
de gestão pública, sob a diretriz da participação, das pactuações 
interfederativas com transparência pública e do controle democrático, de 
modo a materializar do trabalho social voltado ao provimento dos direitos 
socioassistenciais. (COLIN, 2013, p.10)  

  

De acordo com a NOB-SUAS, o Sistema Único de Assistência Social 

vem afiançar as seguranças de acolhida; renda; convívio ou vivência familiar; 

desenvolvimento de autonomia e de apoio e auxílio:  

 

I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços 
para a realização da proteção social básica e especial, devendo as 
instalações físicas e a ação profissional conter: a) condições de recepção; 
b) escuta profissional qualificada; c) informação; d) referência; e) concessão 
de benefícios; f) aquisições materiais e sociais; g) abordagem em territórios 
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de incidência de situações de risco; h) oferta de uma rede de serviços e de 
locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa 
permanência.   
II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da 
concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não 
incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem 
vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida 
independente e para o trabalho;   
III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta 
pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação 
profissional para: a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços 
de pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de 
vizinhança e interesses comuns e societários; b) o exercício capacitador e 
qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em 
sociedade.  
IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais 
para: a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício 
do protagonismo, da cidadania; b) a conquista de melhores graus de 
liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de 
proteção social para o cidadão e a cidadã, a família e a sociedade; c) 
conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços 
sociais, para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e vicissitudes.   
V - Apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de 
auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, 
denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e 
indivíduos. (NOBSUAS, 2012, p.17)  

 

Dentre as seguranças afianças pelo SUAS, destaca-se a de convívio 

ou vivência familiar, comunitária e social, que prevê meios públicos ofertados para 

construção e reconstrução do sentimento de pertença, assim como vínculos sociais 

desenvolvedores da capacidade de relacionamento, devido a busca deste trabalho 

em compreender como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

desenvolve a condição de sujeito de direitos no seguimento da infância e 

adolescência.  

A organização da Assistência Social dá-se por dois tipos de 

proteção, a proteção social básica e a proteção social especial. A Política Nacional 

de Assistência Social (2004) estabelece a prevenção de situações de risco social e 

pessoal como objetivos da proteção social básica, desenvolvendo potencialidades e 

aquisições de benefícios, a autonomia do usuário, seu protagonismo, condições de 

convívio e socialização e o fortalecimento de vínculos.  

 Quanto à proteção social especial a PNAS 2004 indica seu 

atendimento aos riscos sociais e pessoais, devido a situações de abandono e 

violação de direitos, estabelecendo um acompanhamento que possibilite ações 

protetivas ao contribuir com a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, 

enfrentando os riscos.  
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Segundo o Sistema Único de Assistência Social, o seguimento 

infanto-juvenil é público prioritário no desenvolvimento da política, prevendo um 

conjunto de serviços que destinam-se, exclusivamente ou não, ao atendimento desta 

população, com foco na prevenção e enfrentamento das diferentes formas de 

violação, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17 

anos), o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos 

(PAEFI), o Serviço Especializado em Abordagem Social, o Serviço de proteção 

social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), o Serviço de 

Acolhimento Institucional, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o 

Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.  

De acordo com os princípios, diretrizes e objetivos, a Política de 

Assistência Social prima pela participação e desenvolvimento de autonomia da 

população usuária, convívio familiar e comunitário na universalização dos direitos 

sociais, centralidade também presente na pesquisa realizada neste trabalho, 

considerando a autonomia e desenvolvimento da condição de sujeito de direitos na 

qualidade de direito socioassistencial.  

Assim nos cabe aqui a Proteção social básica, pois é enquanto 

desdobramento desta vertente que emerge o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos que se pretende apresentar, devido a seu caráter de 

ambiente possível ao desenvolvimento da condição de sujeito da criança e do 

adolescente.   

 3.2 O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  

Ao entender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

enquanto espaço possível ao desenvolvimento da condição de sujeito de direitos, 

tem-se o interesse de explorar como se dá de fato este processo em seu interior, 

sendo necessário apresentá-lo, para a partir do conhecimento de seus objetivos 

inferir a amplitude de materialização dessa condição.  

O SCFV pertence à Proteção Social Básica do Sistema Único de 

Assistência Social sendo definido pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais 2014:  
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‘‘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. Organiza-se de modo a 
ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a 
socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e 
proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 
de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.’’ (Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2014, p.16)  

 

Por este intuito encontra-se no SCFV a centralidade na garantia e 

afirmação de direitos, de caráter preventivo e proativo, ou seja, busca agir antes de 

qualquer violação ou negação de desenvoltura destes direitos sociais que possam a 

vir materializar-se, assim como desenvolver ações após o acontecimento, indo 

aoencontro com o reconhecimento da condição de sujeito de direitos de crianças e 

adolescentes, público tido como prioritário a Política de Assistência Social.  

O documento ‘‘Perguntas Frequentes: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV)’’ elaborado pela coordenação Nacional do SCFV 

do Ministério do Desenvolvimento Social apresenta enquanto objetivos do serviço:  

 

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência  
de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária;  
• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, 
adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, 
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;  
• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais,  
fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios;  
• Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de 
educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, 
contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;  
• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre 
participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos 
usuários;  
• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, 
culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades;  
• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. (MDS, 2013, p.11)  

 

Diante de tais objetivos, pode-se encontrar na estrutura do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos orientações que compreendem a 

criança e adolescente em sua condição de sujeito de direitos, objetivando 
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complementar o trabalho com famílias, na prevenção de riscos sociais, prevenção da 

institucionalização e segregação, enfatizando que deve ser assegurado seu direito 

de convivência familiar e comunitária, contribuindo para o acesso a educação, 

saúde, cultura, esporte e lazer, bem como seus demais direitos, assim como 

trabalha informando sobre esses direitos e cidadania, para que se vejam enquanto 

protagonistas de seu desenvolvimento.  

Seguindo este princípio o documento esclarece que existem 

objetivos específicos de acordo com cada faixa etária, expondo o compromisso com 

as particularidades de momento de desenvolvimento. ‘‘Além dos objetivos gerais, o 

SCFV tem objetivos específicos para cada ciclo de vida, tendo em vista as 

especificidades de cada etapa do desenvolvimento dos sujeitos. (MDS, 2013,p.11)’’  

Constitui público atendido pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos: crianças até 6 anos; crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos; adolescentes de 15 a 17 anos; jovens de 18 a 29 anos; adultos de 30 a 59 

anos e pessoas idosas(MDS, 2013, p.32-34). 

A Tipificação dos serviços socioassistenciais descreve 

especificamente o SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos da seguinte 

forma:  

 

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 re-significar 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. (TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS, 2014, p.16)  

 

E para faixa etária de 15 a 17 anos indica:  

 

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 
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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. (TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS,2014, p.17)  

 

Resguardadas as diferenças e especificidades próprias de cada 

etapa do desenvolvimento infanto-juvenil observa-se que, justamente pela 

compreensão de peculiaridade em seu processo de constituição o SCFV estrutura-

se na perspectiva de entendimento das crianças e adolescente como sujeitos e, 

portanto, portadores de direitos.  

Especificamente inclinado ao campo dos adolescentes tem-se a 

sensibilização para mundo do trabalho, como também o destaque ao plural, sem 

depreciar o singular, apontando para criação de meios de acesso a direitos e a 

diferentes formas de expressão para o jovem colocar-se apresentando sua visão de 

mundo perante a sociedade, demonstrando que ele tem essa possibilidade e suas 

percepções sobre o mundo e si mesmo importam.  

Aponta-se assim o entendimento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de acordo com o caderno do Ministério do 

Desenvolvimento Social intitulado Concepção de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2017, p.19): ‘‘[...] propõe-se o entendimento de convivência e vínculos 

como um atributo da condição humana e da vida moderna, que se dá entre sujeitos 

de direito que se constituem à medida que se relacionam.’’   

O documento Perguntas e respostas SCFV (MDS 2013) destaca que 

para além da organização do SCFV por meio dos ciclos de vida dos usuários, a fim 

de considerar cada aspecto da vida humana, formulam-se três eixos orientadores 

para o serviço. Concebidos no sentido de oportunizar que os percursos 

desenvolvidos com os grupos promovam as aquisições previstas pela Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais para os usuários, observando os ciclos de 

vida e os contextos onde as ações serão desenvolvidas. Sendo os eixos:  

 

I.  Convivência social – é o principal eixo do serviço, traduz a essência dos 
serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo 
devem estimular o convívio social e familiar, aspectos relacionados ao 
sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de 
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processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. 
São sete os subeixos relacionados ao eixo convivência social, denominados 
capacidades sociais: capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 
capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; 
capacidade de desenvolver novas relações sociais; capacidade de 
encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade de realizar 
tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência 
social em família, grupos e território.   
II. Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e 
da adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover 
experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a 
sua pluralidade. Tem como subeixos: direito a aprender e experimentar; 
direito de brincar; direito de ser protagonista; direito de adolescer; direito de 
ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito de ser diverso; direito à 
comunicação.   
III. Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades 
planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida 
pública, a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o 
seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres. O eixo 
“participação” tem como subeixos: participação no serviço; participação no 
território; participação como cidadão; participação nas políticas públicas. 
(MDS 2013, p. 15, grifos nossos)  

 

A partir dos eixos podemos ver que o foco está no desenvolvimento 

do sentimento de pertença, formando uma identidade e construindo suas próprias 

relações sociais, como sujeito de sua vida, complementada pelo direito de ser,   

afastando-se do estigma opressor e controlador dado a infância e juventude, 

podendo encontrar no eixo participação o claro apontamento ao desenvolvimento de 

sua condição de sujeito de direitos, desenvolvendo sua participação no serviço, no 

território, enquanto cidadão e nas políticas públicas.  

O público prioritário do serviço é intitulado pela Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009):  

 

CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, EM ESPECIAL: - Crianças com deficiência, 
com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças cujas famílias são 
beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças 
encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar 
após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças residentes em 
territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e 
oportunidades de convívio familiar e comunitário; - Crianças que vivenciam 
situações de fragilização de vínculos.   
 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, EM ESPECIAL: - 
Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao 
convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças 
e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do 
BPC; - Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de 
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programas de transferência de renda; - Crianças e adolescentes de famílias 
com precário acesso a renda e a serviços públicos e com dificuldades para 
manter.   

 
ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS, EM ESPECIAL: -  
Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas 
de transferência de renda; - Adolescentes e Jovens egressos de medida 
socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas 
socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; - Adolescentes e 
Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme 
disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescentes (ECA); - Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI) ou Adolescentes e Jovens egressos ou 
vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração 
sexual; - Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de 
programas de transferência de renda; - Jovens com deficiência, em especial 
beneficiários do BPC; - Jovens fora da escola. (Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, 2014, p.18) 

 

Os usuários do SCFV são provenientes da Política Social de 

atenção básica, integrante da Assistência Social, destinada a quem dela necessitar, 

assim qualquer criança, adolescente ou jovem pode acessar o serviço, tendo 

preferência as situações indicadas, complementando as ações desenvolvidas por 

cada serviço e fortalecendo sua comunicação, motivo pelo qual os usuários já 

atendidos pela assistência tem esse destaque de acesso especial, como por 

exemplo beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), crianças e 

adolescentes com deficiência, famílias atendidas por programas de transferência de 

renda, encaminhamentos realizados pelos serviços da proteção especial, moradoras 

de territórios com ausência de oportunidade convívio familiar e comunitário. 

Adolescentes egressos de medida socioeducativa e vinculados a programas de 

combate ao abuso e violência sexual e jovens fora da escola.  

O documento Perguntas e respostas SCFV (MDS 2017), aponta o 

SCFV referenciado aos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, devido 

a configurar-se como principal porta de entrada do SUAS, tendo a função de gerir e 

ofertar os serviços da Proteção Social Básica em sua área de abrangência, bem 

como admite a entrada por demanda espontânea. Assim, serviços da proteção social 

básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, devem ser a ele referenciados e 

manter articulação com o Proteção e Atendimento Integral às Famílias -PAIF, que é 

o principal serviço da proteção social básica:  
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Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do 
poder público, alinhadas às normativas do SUAS, estabelecer 
compromissos e relações, participar da definição de fluxos e procedimentos 
que reconheçam a centralidade do trabalho com famílias no território e 
contribuir para a alimentação dos sistemas da Rede SUAS (e outros). 
Significa, portanto, integrar ao SUAS. (MDS, 2017, p.26)  

 

O local e a forma de oferta do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos também são estabelecidos, conforme este documento do 

MDS 2017:  

 

O SCFV pode ser ofertado no Centro de Referência de Assistência Social - 
CRAS, desde que este tenha espaço compatível para tal, sem prejudicar a 
oferta do PAIF. Também pode ser realizado em Centros de Convivência – 
que são unidades públicas ou unidades vinculadas a entidades de 
assistência social, devidamente inscritas no Conselho de Assistência Social 
do município ou Distrito Federal. Quando o SCFV é ofertado no CRAS ou 
em centros de convivência mantidos pelo poder público, diz-se que a 
execução do serviço é direta. Quando o SCFV é ofertado em centros de 
convivência de entidades ou organizações de assistência social, diz-se que 
a execução do serviço é indireta. (MDS, 2017. P27)  

 

Essa apresentação dos locais em que pode-se ofertar o SCFV vem 

em conjunto de recomendação do mesmo documento do MDS 2017 que ressalta a 

necessidade de todos os grupos de SCFV estarem referenciados ao CRAS de sua 

abrangência mesmo quando o serviço é executado nos centros de convivência – 

públicos ou de entidades de assistência social, visando que mantenha-se um fluxo 

de compartilhamento das informações.  

A equipe de referência para a oferta deste Serviço deve ser 

composta por:    

 

Técnico de referência – profissional de nível superior que integra a equipe 
do CRAS para ser referência aos grupos do SCFV. Além do 
acompanhamento da execução do serviço, especialmente por meio de 
participação sistemática nas atividades de planejamento e assessoria ao 
orientador social, cabe a este profissional assegurar, na prestação do 
SCFV, a aplicação do princípio da matricialidade socio familiar que orienta 
as ações de proteção social básica da assistência social.  
 
Orientador social ou educador social – função exercida por profissional 
com, no mínimo, nível médio de escolaridade, conforme dispõe a Resolução 
CNAS nº 09/2014. O orientador social tem atuação constante junto ao(s) 
grupo(s) do SCFV e é responsável pela criação de um ambiente de 
convivência participativo e democrático. (MDS, 2017, p. 54/55)  
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Em aspecto mais geral sobre a composição de equipe técnica de 

desempenho do SCFV, o MDS aponta: ‘‘Os estados, municípios e o Distrito Federal 

têm autonomia no recrutamento de recursos humanos, devendo ser observados 

requisitos mínimos, tais como o perfil e as atribuições dos profissionais que 

compõem a equipe do SCFV, o que vale também para as equipes de gestão do 

serviço.(MDS, 2017, p.57)’’  

Ou seja, tem-se estabelecido um caminho de seguimento, que prima 

pela autonomia dos entes federados na gestão de controle da equipe, deixando os 

requisitos mínimos a serem atendidos, como habilidades e conhecimentos de 

desenvoltura do trabalho proposto e do público em todas as faixas etárias:  

 

A flexibilidade e a autonomia dos entes federados no planejamento do 
SCFV podem propiciar a otimização dos recursos humanos, garantindo a 
quantidade de profissionais necessária à execução do serviço com 
qualidade. O número adequado de profissionais deve ser definido pelo 
órgão gestor considerando a quantidade de horas trabalhadas por semana, 
o número de usuários inseridos no serviço (demanda existente), as 
especificidades locais, entre outros fatores locais. Cabe ressaltar que, para 
a execução desse serviço, deve-se prever, na grade horária de trabalho, o 
tempo dedicado ao planejamento e à preparação das atividades, bem como 
considerar a periodicidade de execução das atividades dos grupos – ou 
seja, é preciso avaliar se os usuários grupos estão diariamente no serviço 
ou se frequentam ações de outras políticas no território, entre outros. (MDS, 
2017, p.58)  

 

Pertencendo aos entes federados a gestão sobre a equipe que 

compõe o SCFV de sua abrangência, organizando os níveis de flexibilidade e 

otimização dos recursos humanos, desde que em consonância com as orientações 

básicas do MDS sobra a garantia de qualidade e quantidade necessária ao 

desempenho do serviço, tendo em vista a quantidade de horas trabalhadas por 

semana, o número de usuários atendidos pelo serviço, as especificidades locais, 

prevendo na carga horária de trabalho um período dedicado ao planejamento e 

preparação de atividades com o grupo.  

Diante disto, compreende-se o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos enquanto possibilidade de espaço para desempenho da 

condição de sujeito de direitos da criança e do adolescente, devido a sua 

centralidade de afirmação de direitos, de caráter preventivo e proativo, seus eixos 

norteadores no desenvolvimento do sentimento de pertença, visando a construção 

de identidade para cada criança e adolescente a partir de seus interesses e relações 



 49 

 

sociais, possibilitando que entendam-se como os sujeitos protagonistas de sua vida, 

tendo o direito de ser e participar dos serviços e espaços públicos na condição de 

cidadão que possuem, descobrindo que suas percepções sobre o mundo e si 

mesmo são valorizadas.  
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4. SISTEMATIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS- APROXIMAÇÕES DO SCFV COM 

A CONDIÇÃO DE SUJEITO DE DIREITOS  

Buscando explorar a desenvoltura do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos no município de Londrina- PR, caracterizado enquanto 

espaço possibilitador da condição de sujeito de direitos infanto-juvenil, por 

apresentar seguimentos indicadores da afirmação de direitos e o desenvolvimento 

do sentimento de pertença, foi realizado um levantamento dos SCFV que atendem 

crianças e adolescentes no município de Londrina, delimitando três instituições. 

Tal escolha institucional deu-se intencionalmente observando-se o 

aspecto de oferta de atendimento as faixas etárias de 6 a 17 anos, o tempo de 

existência e o interesse em contribuir com a pesquisa. Correspondendo a este 

universo as instituições: Centro Educacional Marista Irmão Acácio, a Escola 

Profissional e Social do Menor de Londrina- EPESMEL e a Guarda Mirim.  

As instituições elencadas desempenham o serviço na modalidade de 

centros de convivência, ou seja, unidades vinculadas à política de assistência social, 

como apontado, executando o serviço na modalidade indireta.  

Tais instituições foram destacadas a fim de realizar entrevistas com 

seu coordenador e um educador social a sua escolha. O coordenador visando extrair 

qual a compreensão de como a instituição oportuniza a condição de sujeitos de 

crianças e adolescentes pela perspectiva de um profissional ligado a gestão. Já o 

educador social considerando como este profissional vê o processo de organização 

do serviço e como executa as orientações definidas pela gestão, em contato direto 

com as crianças e adolescentes, percebendo neste processo a viabilidade da 

instituição em operacionalizar a condição de sujeito de direitos. 

Assim foi realizada uma pesquisa exploratória, visando esclarecer o 

conceito sujeito de direitos e pesquisa documental a partir da Constituição Federal 

de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional de Assistência 

Social e seu os cadernos, normativas e tipificações, voltando-se ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, identificando a condição de sujeito de 

direitos as crianças e adolescentes. Bem como um levantamento da bibliografia de 

autores estudiosos da temática, para embasar as considerações tecidas. 
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Incorporando conjuntamente a pesquisa qualitativa, através da 

coleta dos dados empíricos segundo (Minayo, 2001), na busca de compreensão dos 

significados e valores atribuídos pelos entrevistados ao SCFV.   

Seguindo pela entrevista individual, componente essencial a 

pesquisa qualitativa, escolhe-se a categoria de entrevista semi-estruturada para 

compor os procedimentos metodológicos de acordo com (Trivinos, 1987), por sua 

característica de nortear o caminho de seguimento, deixando certo espaço para que 

o entrevistado expresse todo o seu pensamento do assunto.  

Buscando informações a respeito da instituição, seu site oficial indica 

o Centro Educacional Marista - Irmão Acácio, como uma instituição do Grupo 

Marista, presente em sua rede de solidariedade. Caracterizado por objetivar a 

orientação e educação de crianças e adolescentes, em especial os mais vulneráveis.   

No município de Londrina atua com projetos de artes, educação e 

cursos técnicos, voltado a promoção a defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes, realizando atendimento com os educandos e suas famílias por meio 

de projetos socioeducativos.   

O site institucional da EPESMEL – Escola Profissional e Social do 

Menor de Londrina, aponta sua fundação em 1976, enquanto uma das filiais do 

Instituto Leonardo Murialdo e que segue sendo administrada pelos irmãos e padres 

desta fundação.  Sem fins lucrativos, autodeclara-se uma entidade beneficente, de 

natureza educacional, assistencial, cultural, de esporte e lazer.   

A visão apresentada indica a promoção de proteção e garantia dos 

direitos da criança, adolescente e jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e 

social, através da formação profissional de acordo com a pedagogia Murialdo. É uma 

organização social de integração a família e a proteção da infância e adolescência, 

focada no fortalecimento de vínculos e ensino profissional.  

Da mesma forma, encontra-se na página eletrônica da Associação 

Guarda Mirim de Londrina a definição de entidade sem fins lucrativos, fundada em 

1965, para preparação do jovem, ofertando educação profissional e objetivando uma 

formação cidadã.   

Define-se como promotora de inclusão social e profissional de 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas por 

suas famílias, empresas parceiras e a rede de serviços socioassistenciais do 

município.  
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Realizou-se o contato telefônico com as instituições elencadas, 

apresentando os objetivos e pontos centrais da pesquisa, no intuito de convidá-las a 

fazer parte do processo, verificando o interesse e disponibilidade de conceder a 

entrevista com o coordenador e um educador social componentes do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  

Confirmado sua disponibilidade e interesse, foi encaminhado por e-

mail uma carta convite (Apêndice A), apresentando a proposta do trabalho, o roteiro 

de entrevista (Apêndice B), conforme todas as instituições solicitaram no primeiro 

contato, no dia 06 de setembro de 2019 e o termo de aceite e livre consentimento 

(Apêndice C) para pesquisa.   

Desta forma, após a resposta dos e-mails apontando as datas 

disponíveis para a realização da entrevista, foi agendado para o dia 20 de setembro 

de 2019 as entrevistas no Centro Educacional Marista- Irmão Acácio. Para o dia 24 e 

27 de setembro de 2019 na Guarda Mirim e 02 de outubro de 2019 na Escola 

Profissional e Social do Menor de Londrina – EPESMEL.  

Todas as entrevistas foram realizadas através de agendamento 

prévio, na sede de cada instituição, onde cada profissional me recebeu 

individualmente e respondeu as questões presentes no roteiro de entrevista de 

forma oral. O referido roteiro encontra-se no apêndice A.  

Os entrevistados foram três membros da coordenação, 

componentes da gestão e três educadores sociais, no exercício do cargo. Todos os 

profissionais indicados a escolha de cada instituição.  

Assim, após realizadas as entrevistas delimitou-se os seguintes 

eixos: A) protagonismo; B) participação; C) espaço de planejamento; D) sujeito de 

direitos e E) oportunidade ofertada pelo SCFV de ser sujeito de direitos, visando 

realizar uma aproximação do desenvolvimento da condição de sujeito de direitos 

dentro dos serviços apontados.  

Utilizando o método de análise de conteúdo para sistematizar as 

entrevistas, segundo o pensamento de (Bardin, 2011, p.47, apud CÂMARA, 2013, p. 

182):   

 

O termo análise de conteúdo designa: um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
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às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(Bardin, 2011, p. 47, apud Câmara, 2013, p. 182) 

 

Na perspectiva que por meio da fala dos entrevistados, seja possível 

captar e perceber as variáveis inferidas na produção de suas ideias, utilizando um 

conhecimento prévio.  

4.1 PROTAGONISMO   

Compreendendo a complexidade do termo e as diversas formas que 

lhe é possível atribuir um significado, para fins das aproximações realizadas neste 

trabalho tomaremos o protagonismo como aponta PEREIRA (2009):  

 

(...) a concepção de protagonismo juvenil, cujo cunho é educar para valores 
de construção de autonomia, contribuindo para a formação de jovens 
capazes de exercer a cidadania plena, participando criticamente, 
solidariamente e criativamente do encaminhamento e resolução de 
questões relacionadas ao bem comum. (PEREIRA, 2009, p.65)  

 

É interessante ressaltar que o eixo protagonismo não faz parte dos 

questionamentos norteadores da entrevista, mas ao passo que se explorou a 

condição de sujeitos, foi abordado pelos entrevistados, como é possível notar na fala 

dos Coordenadores:  

 

O trabalho aqui, ele promove uma ação social, de forma crítica e 
protagonista, onde os educados, a gente procura o protagonismo deles. Faz 
as atividades com eles, sempre trabalhando o protagonismo na vida deles, 
que eles são os protagonistas da ação. (Coordenadora A)  
 
Considerar ele participante desse processo para que ele se sinta 
pertencente a esse espaço, pra que faça sentido o projeto pra ele, porque 
se o projeto faz sentido ele vai conseguir contribuir e isso vai conseguir 
contribuir no desenvolvimento dele, vai contribuir com ele na escola. 
(Coordenador B)   

 

Sendo possível perceber nas falas citadas essa significação de que 

o educando usuário do serviço é o sujeito da ação que incide sobre ele, visando 

desempenhar um trabalho que construa de fato uma autonomia de decisões e 

participação no seu processo de desenvolvimento, levando ao exercício de 

cidadania, da solidariedade e ao encaminhamento de deliberações efetivas sobre 

conflitos e problemas que se voltem ao bem comum. Que se relaciona também com 
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o apontamento de contribuir no desenvolvimento pessoal, visto que para o autor 

Gomes da Costa:  

 

No campo do desenvolvimento pessoal (aprender a ser), a prática do 
protagonismo contribui para o desenvolvimento do senso de identidade, da 
autoestima, do autoconceito, da autoconfiança, da visão do futuro, do nível 
de aspiração vital, do projeto e do sentido da vida, da autodeterminação, da 
autorrealização e da busca de plenitude humana por parte dos jovens. 
(Gomes da Costa, 2000, s/p)  

 

Na fala do Coordenador C tem-se o reforçada a ideia que considera 

o protagonismo no seguimento infanto-juvenil como peça fundamental em seu 

processo constitutivo, realçando seu potencial de autonomia e participação crítica, 

pela capacidade de expressar suas demandas e avaliar uma situação.  

 

A gente vê avanços expressivos, eu, por exemplo, com as crianças eu fico 

encantada, tamanho protagonismo, participação e capacidade que eles têm. 

Como eles vem a partir de seis anos, então tem aqueles de sete, oito anos 
que eles pedem licença, eles falam, eles se posicionam, eles avaliam, 
trazem as demandas. (Coordenador C)  

 

Adentrando assim no protagonismo definido por Râbello (2004), pois 

se posicionam, avaliam e colocam suas demandas, agindo sobre seus direitos:  

 

Protagonismo é a atuação de adolescentes e jovens, através de uma 
participação construtiva. Envolvendo se com as questões da própria 
adolescência/juventude, assim como, com as questões sociais do mundo, 
da comunidade... Pensando global (O planeta) e atuando localmente ( em 
casa, na escola, na comunidade...) o adolescente pode contribuir para a 
assegurar os seus direitos, para a resolução de problemas da sua 
comunidade, da sua escola...(Râbello,2004, p.1)  

 

Diante das falas da coordenação, nota-se o entendimento do 

protagonismo nessa esfera de atuação das crianças e adolescentes enquanto 

participantes de um processo, de forma que venham a contribuir sobre ele, como 

nos exemplos citados, em sua capacidade de se colocarem, de avaliar e apresentar 

demandas, desenvolvendo habilidades para construção de autonomia, buscando o 

exercício da cidadania.  

De acordo com Pereira (2009) o protagonismo juvenil expressasse 

enquanto possibilidade de ação social e educativa que virá desenvolver a cidadania 

nos meios que se insere:   
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Amparado nessa lógica, o protagonismo juvenil é concebido como um 
método de ação social e educativa capaz de possibilitar ao jovem o 
desenvolvimento da sua cidadania, por meio da geração de espaços e 
situações propiciadoras da sua participação criativa, construtiva e solidária 
na solução de problemas reais na escola, na comunidade ou na vida social 
mais ampla. Privilegiando os jovens protagonistas que trabalharão numa 
dimensão da realidade ao seu redor para melhorá-la concretamente, isto é, 
o jovem como solução na busca pela preparação do exercício da cidadania. 
(PEREIRA,2009 p.65)  

 

Esse tema aparece na fala dois dos educadores sociais, apontando 

como é possível desenvolver a cidadania através de espaços e situações do 

cotidiano, o meio social em que vivem, ao promover uma participação criativa e 

construtiva postas pela realidade.   

 

Eles sugerem bastante atividades, por exemplo, se na semana passada foi 
futebol no esporte e lazer, eles, por exemplo, sugerem que seja vôlei na 
outra semana. A gente acaba indo conforme as sugestões e o protagonismo 
deles. Nos encontros do tema, são focados esse tema principal, mas dentro 
do cronograma a gente tem jogos de mesa, tem oficina clube dos leitores, 
caligrafia, cardápio musical, onde eles têm a oportunidade de escolher o 
cantor que eles querem ouvir na hora do almoço. Tem chefe mirim também, 
que é uma oficina na qual eles são protagonistas na cozinha, não 
diretamente em contato com a cozinha, mas de alguma forma eles 
manuseiam os alimentos e desenvolvem algum alimento ali. (Educador 
social A)  
 
Eles são super criativos, e essa criatividade ajuda muito eles na 
participação, eles gostam de ter mesmo essa autonomia de escolher e de ir 
fazer sozinho as coisas. Então é muito interessante, você fala alguma coisa 
ou dá um tema pra eles auxiliarem, alguma coisa e eles fazem um monte. 
Muito forte, esse protagonismo deles, desenvolve muito isso aqui dentro, 
dos adolescentes, e eles também instigam outros adolescentes, então é 
isso de querer criar espaços, dar novas ideias. (Educador social C)  

 

Observando-se assim o tema protagonismo dentro da perspectiva 

dos educadores sociais, encontra-se a lógica do protagonismo juvenil ancorada na 

concepção apontada pelos autores enquanto um meio de ação social, sendo por 

meio da desenvoltura desse protagonismo que o jovem efetiva sua cidadania, 

demonstrando-a em espaços e situações cotidianas que despertam e desafiam sua 

participação, apresentando soluções criativas diante de problemas reais, intervindo 

concretamente na realidade a sua volta.   

Demonstradas através desses exemplos, um cuidado em indicar o 

reconhecimento do protagonismo de crianças e adolescentes dentro do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo exercido ao participar dos 
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processos construtivos, favorecendo a desenvoltura desse tema nos educandos, 

campo que oportuniza a condição de sujeito de direitos. 

4.2 PARTICIPAÇÃO   

O tema participação foi apontado neste trabalho buscando perceber 

quais as formas de afirmação de crianças e adolescentes no seu processo formativo 

oportunizado pelo SCFV, seguindo o previsto por BORDENAVE (1994):  

 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e 
o mundo. Além disso, sua prática envolve a satisfação de outras 
necessidades não menos básicas, tais como a interação com os demais 
homens, a auto-expressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o 
prazer de criar e recriar coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos 
outros. (BORDENAVE 1994, p.16)  

 

Observando os eixos de aproximação, tem-se esse tema exposto 

pelos sujeitos entrevistados em diversos seguimentos: a participação na 

desenvoltura e proposição das atividades, participação nos espaços formais de 

assembleias e a participação na avaliação. Como demonstra a fala da Coordenação 

A:  

 

A educadora em um dia ela conversa, uma roda de conversa já discutindo 
com eles quais seriam um próximo tema que eles queiram conversar nessa 
roda de conversa ou mesmo numa acolhida, eles falam, o tema mais 
escolhido ela traz. (Coordenadora A)  

 

Tal posicionamento contempla a participação na desenvoltura e 

preposição das atividades, pois os educandos indicam o tema a ser trabalhado, 

envolvendo-se no processo de realização. Cenário apontado como propício:  

 

Tem dado certo, tem dado certo porque quando era o educador que trazia 
todos os temas de roda de conversa ou acolhida muitas vezes não tinha 
tanta participação, quando passou para que o educando escolhesse o que 
ele queria conversar, o que ele queria fazer na acolhidas, começou ter mais 
envolvimento deles, mais participação. (Coordenadora A)  
 

Esse caráter de desenvoltura e preposição das atividades é visto 

como movimento favorável e presente no processo de participação, proporcionando 

um espaço de fala aos educandos, uma abertura para colocarem-se, gerando um 
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maior envolvimento ao comparar com o modelo de estruturação proposto apenas 

pelos educadores sociais. Denotações também presente na fala da coordenação C:  

 

As atividades são todas que ele (educandos) interage, nisso ele participa da 
organização dos espaços, ele participa dos eventos, de montagem, ele faz 
proposta, ele realiza atividades sozinho, propostas por eles. (Coordenadora 
C)  

 

Além do apontamento da participação pela via das proposições, 

vemos sua relação com espaços criados formalmente para promovê-la:  

 

Nas atividades eles também são prepositivos, como eu te falei a gente 
realiza assembleia, grupos com eles. (Coordenadora C)  

 

Interessante apontar essa concepção de realização de assembleias 

e grupos voltados especialmente para participação no sentido de indicar a 

preocupação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em fomentar 

um ambiente destinado à sua atuação nas atividades.   

Atrelado a isso, surge o seguimento referente a avaliação dessas 

atividades, reforçando a ideia de propor um meio formal para participação das 

crianças e adolescentes, nos moldes de avaliação continua um instrumento 

participativo na organização institucional, reafirmando o espaço sugestivo como 

central.   

 

Eles têm toda semana uma avaliação na quinta-feira nas turmas de cada 
projeto pra pensar ali como que foi a semana, pra avaliar como que foi a 
semana, conversar com o educador, pra que o educador também olhe pra 
essa semana pra pensar no projeto, nas atividades da próxima semana. 
(Coordenadora B)  
 
Nós temos além da avaliação da oficina que eles fazem das atividades, nós 
também temos uma avaliação que as crianças e adolescentes respondem, 
semestral e anual, o que eles estão achando, a parte que eles mais 
participam são nas sugestões. (Coordenadora C)  

 

Diante disso, é exemplificado nesta fala como as demandas 

expressas pelos educandos são acolhidas na estruturação institucional, 

materializando a participação:  

 

Por exemplo, nós estávamos servindo só pão com manteiga, chá e suco e a 
partir dessas avaliações da participação deles, eles foram trazendo outras 
sugestões até na perspectiva da alimentação que foram totalmente 
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contempladas, e hoje não se fala em mudar, em alterar, foi uma demanda 
deles. (Coordenadora C)  

 

Bem como são apontadas situações que podem envolver recursos, 

demonstrando a participação com um caráter de possibilidade, nem sempre 

conseguindo atender imediatamente as solicitações dos educandos, mas aberto ao 

diálogo, olhando para sua condição de sujeito:  

 

Eles trazem muito pra mim enquanto gerente, eles trazem nas avaliações 
semestrais e anuais, quando eu vou fazer captação de recurso, fazer projeto 
eu olho para o que eles sugeriram. (Coordenadora C)  

 

A participação apresenta-se nas falas dos coordenadores A e C 

nesse movimento auto afirmativo infanto-juvenil, realizando ações que exprimam 

seus interesses, sentindo-se valorizados ao passo que são chamados a indicar e 

fazer parte das escolhas, envolvendo-se mais, aumentando os níveis de interação, 

pois tem voz para indicar não só a forma de desenvoltura das atividades, mas 

também uma narrativa que chama seu envolvimento como um todo, desde as 

propostas até espaços de avaliação dos percursos que são consideradas na 

estruturação de novos projetos, buscando recursos para atender suas demandas. 

Essas vivências dão um caráter dessa participação efetiva, considerada como 

construção coletiva.  

Complementando a visão da coordenação, nos deparamos com a 

fala da Coordenadora B, que leva a uma outra reflexão, indicando que existem 

espaços de participação, no entanto de forma mínima, ainda em construção, 

acreditando ser possível ampliá-los.  

 

Os educadores fazem a escuta e eles contribuem assim no que é de desejo 
deles de executar dentro daquele projeto. É pequeno ainda, eu acredito que  
pode ser bem mais, eu acredito que a gente pode conseguir ampliar essa 
participação mesmo, em forma de repente assembleias maiores aqui dentro, 
formar grupos que esses adolescentes e essas crianças, tendo um potencial 
pra contribuir e pra gente melhorar cada vez mais o trabalho, mas ainda a 
gente consegue essa pequena incidência deles que é de contribuir no 
projeto, no planejamento do projeto, é pequena mas eu acredito que é um 
avanço já. (Coordenadora B)  

 

Apresentando a participação em âmbito reduzido, localizada em 

sugestões de execução dentro do projeto, reconhecendo que decidem em algumas 
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ocasiões pelas crianças e adolescentes e estas têm potencial para participar do 

processo, acreditando na possibilidade de ampliação.  

 

Eu acredito que a unidade ela tem outros espaços que a criança pode 
participar também, nós da gestão temos reuniões, a gente decide coisas por 
eles, a gente decide como vai fazer atividade do ano todo e calendário e 
outras coisas que a gente poderia envolve-los também. (Coordenadora B)  

 

Fechando seu pensamento atribuindo um espaço de participação 

formal ainda limitado dentro da instituição para os educandos, pontuando que de fato 

existe esse universo, reconhecendo sua condição de sujeito, mas de forma reduzida, 

que tem capacidade de ser ampliada, avançando na inserção das crianças e 

adolescentes.  

 

Inserir essa criança pra que cada vez mais ela tenha um espaço de 
participação, mas de uma participação que não seja manipulada, uma 
participação que seja realmente de participar, de ouvir o educando, não só 
de colher algumas informações e fingir que ta trabalhando com o educando. 
(Coordenador B)  

 

 A partir desse apontamento dos coordenadores, inferimos que a 

participação é considerada como uma afirmação das crianças e adolescentes dentro 

do seu processo formativo, que emitem voz, interesses e são valorizados, criando 

um sentimento de pertencimento ao serviço, envolvendo-se nele como um todo, 

complementado pela preocupação expressa em aumentar os níveis dessa 

participação, para que de fato desenvolva-se de forma genuína, contribuindo na 

construção desse educando, que promove a condição de sujeito de direitos.  

 Visão que aparece de forma semelhante na fala dos educadores 

sociais A e C:  

 

Eles tem a participação também em rodas de conversa que a gente acaba 
tendo, durante duas vezes na semana é dia de roda de conversa, e também 
tem avaliação final, então eles tem a oportunidade de avaliar se eles estão 
gostando, se não estão gostando, sugerir novas propostas.[...] Mas na hora 
de fazer o planejamento na sexta feira, daí é o educador sozinho, a gente 
junta as informações e coloca no papel. (Educadora social A)  
 
Assim no dia do planejamento em si, nessa sexta no laboratório eles não 
participam, eles fazem o que, durante as oficinas tem alguns momentos, por 
exemplo, eu faço com eles a avaliação, tem a avaliação e auto avaliação, eu 
sempre faço com eles e sempre no final tem a parte de sugestão. 
(Educadora social C)  
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O interessante a ressaltar nas falas desses educadores, é que além 

da afirmação da participação como voz dos educandos no desenvolvimento das 

atividades, ela aparece de forma secundária, pois expressa-se à medida que 

possibilita a escolha de como executar essas atividades, mas seu planejamento 

inicial cabe apenas ao educador social.   

Assim verificamos a forma como o nível de participação é 

desenvolvido no SCFV, buscando a inserção juvenil, reflexo de sua condição de 

sujeito de direitos, mas com limites e como aponta (BORDENAVE,1994, p.23) ‘‘A 

prova de fogo da participação não é o quanto se torna parte mas como se torna 

parte’’.   

Atentando a configuração da condição de sujeito de direitos dentro 

das falas ligadas a participação, foi possível percebê-la na abordagem de situações 

em que as crianças e adolescentes demonstram desinteresse pelas atividades, 

caracterizando uma quase uniformidade nas respostas, tanto no grupo da 

coordenação, quanto no grupo de educadores sociais, e que seguem alinhadas ao 

que está previsto nos documentos oficiais que falam do SCFV. 

Todos indicaram o desinteresse como não recorrente, mas uma 

característica ocasional tratada com diálogo, em que a equipe se dispõe a identificar 

quais as razões e fatores influenciam sobre ele.    

 

Quando acontece isso, que é difícil, mas pode acontecer, às vezes a gente 
tenta conversar com esse adolescente ou essa criança, de repente é o dia 
dele que não tá muito bom, ou ele passou por algum problema, alguma 
dificuldade que ocasionou ele não querer participar, então o educador ele 
chama pra conversar pra ver o que tá acontecendo, mas não é forçado a 
participar, é um direito dele. (Coordenadora A)  
 
Quando eles não demonstram interesse nessa atividade proposta a gente 
tenta fazer um atendimento. Tentamos identificar o que que tá acontecendo 
e a partir disso a gente tenta pensar junto com a criança uma proposta. Mas 
também tem quando a criança vem pra cá e ela não quer fazer a atividade 
do dia, ela não desisti só do projeto, ela não quer fazer a atividade do dia, 
também tem questões que tem coisas, tem outras vulnerabilidades que tá ali 
atravessando ele naquele momento.(Coordenadora B)  
 
A gente tem essa flexibilidade de dialogar, de avaliar, de acompanhamento 
técnico também da própria demanda que a criança e adolescente tem de 
atender, mas eu tenho poucos casos que me demandam um cronograma 
individual. (Coordenadora C)  

 

Evidenciando-se nas falas da coordenação e educadores sociais 

essa atribuição do desinteresse a situações externas, normalmente relacionadas 
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com acontecimentos sem ligação com o objetivo proposto pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, orientando o trato dessa questão pelo 

diálogo, a fim de identificar quais fatores estão gerando esse sentimento e propor a 

melhor solução.   

 

 A gente solicita que todos participem, se por acaso ele não se identificou, 
ele é retirado de sala, a gente chama pra uma conversa, um dialogo, às 
vezes encaminha pra um supervisor, e o supervisor tenta entender. Porque 
às vezes também ele não quer fazer aquela atividade não só porque ele não 
achou legal, mas porque ele não tá bem naquele dia e a gente tenta 
compreender o que está acontecendo. (Educadora social A)  
 
Você começa a saber das histórias deles, o que tá afetando-os e isso me 
ajuda também a entender eles, facilita no processo, não ficar forçando.  
[...]chegar a entender o que está acontecendo. (Educador social B)  
 
Geralmente, eu não tenho muita dificuldade com isso porque tenho uma 
ferramenta que chama bastante atenção deles que é o computador. 
[...]então é difícil eles ficarem meio assim, mas quando acontece, a gente 
passa algumas atividades diferenciadas. (Educador social C)  

 

O diálogo, na perspectiva de compreender a totalidade da situação, 

é apontado como a principal maneira delidar como desinteresse infanto-juvenil, a 

equipe expressa uma preocupação em investigar as razões do porque esses jovens 

não sentirem o desejo em se envolver com o serviço em determinadas ocasiões, na 

maioria das vezes associando-o com outras causas para além da proposta da 

atividade em si, como não estar se sentindo bem no dia, algo que aconteceu fora da 

instituição e o educando está trazendo enquanto uma demanda, ou então a não 

identificação com a proposta.   

Percebemos assim, esse escolha em não participar das atividades 

associada a um desinteresse momentâneo, demonstrado em situações específicas, 

em que a equipe se propõe a conhecer suas causas, compreendendo-a dentro de 

seu contexto, na medida que respeita o não exposto, dialogando para propor outras 

atividades e encaminhamentos em conjunto com o educando, para que este venha a 

realizar a atividade que deseja dentro dos moldes possíveis no serviço.  

Sendo possível por essas falas verificar um seguimento da condição 

de sujeito de direitos, pois como aponta Lyra et al. (2002):  

 

Trata-se de um espaço no qual a noção de um sujeito de direitos não 
aparece definida em função da heteronomia, numa perspectiva 
homogeneizante, mas ao contrário, incorpora a alteridade como valor 
fundamental (Sawaia, 1994). Sujeitos que podem efetivamente “contribuir 
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para a solução dos problemas sociais, além de simplesmente sofrê-los ou 
ignorá-los” (Abramo, 1997, p. 28), por meio da criação de umlocus de 
enunciação juvenil. (LYRA et al., 2002, p. 13) 

 

Assim os educandos são considerados no processo de 

desenvolvimento das atividades, sendo respeitados em seu não, podendo contribuir 

nessa construção, além de simplesmente sofrer uma intervenção e ter que segui-la, 

evidenciando a condição de sujeito de direitos.   

4.3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES   

O eixo indicador do espaço ocupado pelas crianças e adolescentes 

no planejamento das atividades do SCFV fez-se necessário à medida que é 

orientado esse procedimento no documento do MDS:  

 

A avaliação das conquistas e necessidades dos usuários deve integrar o 
planejamento do serviço, a fim de permitir a revisão de procedimentos e a 
adoção de novas estratégias com vistas a contemplar as demandas dos 
usuários e estimular a sua participação regular. Às vezes, para assegurar os 
direitos dos usuários e alcançar os objetivos previstos para o serviço, serão 
necessárias mudanças na forma de planejá-lo e executá-lo. É importante 
que os profissionais que atuam no serviço saibam reconhecer quando é 
necessário realizar essas mudanças, considerando o aperfeiçoamento do 
serviço e o melhor atendimento aos usuários. (PERGUNTAS E 
RESPOSTAS SCFV, 2017, p.50)  

 

Quando questionados a respeito dos espaços de participação 

ofertados a crianças e adolescentes dentro do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos os entrevistados manifestaram:   

 

O educador planeja, ele tem o planejamento da semana, ele traz o tema a 
ser trabalhado, porém os educandos que vão fazer as pesquisas, que vão 
montar como eles querem apresentar esse tema que estão trabalhando. 
(Coordenadora A)  
 
Eles (educandos) trazem algumas questões e a gente precisa transformar 
essas queixas e essas questões em um projeto pra responder o desejo 
deles de estarem aqui e de fazerem aquilo que eles têm interesse. 
(Coordenador B)  
 
Então o educador tem um planejamento geral que dá diretriz, agora como 
ele executa, quais são as estratégias, ele constrói muito nessa forma em 
conjunto com o esse usuário do serviço, essa criança/adolescente. 
(Coordenador C)  
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Diante das falas da coordenação é possível identificarmos uma 

mesma linha de compreensão e apontamento dos espaços destinados as crianças e 

adolescentes no planejamento das atividades, seguindo na lógica de ofertar meios 

com os quais os educandos possam interagir e sugerir, mas sem de fato opinar na 

estrutura e objetivo do plano. Nota-se bem desenvolvida a oferta de escolha em 

como o educando vai desempenhar as atividades, mas esta já vem determinada, 

possibilitando a incorporação das intervenções propostas.  

Na fala dos educadores há o reforço dessa mesma perspectiva: 

 

O educador ele tem uma vez por semana, quatro horas de planejamento, 
onde ele para e pensa nas propostas. Na acolhida, eu enquanto educadora 
gosto bastante que eles sugiram as propostas. (Educadora A)  
 
A gente monta um projeto, tem escuta com os educandos, porque temos o 
planejamento, mas a gente também tem essa flexibilidade, ‘‘ah ta falando 
que é A mas a gente pode colocar o B que também vai ajudar’’, vai atingir o 
objetivo esperado. (Educador social B)  
 
Educador C  
O planejamento a gente faz toda sexta-feira. Os educadores se reúnem no 
laboratório para fazer o planejamento. [...] a gente planeja quinze dias pra 
frente. Se nessas semanas, 15 dias, a gente ver que a turma teve alguma 
alteração a gente muda de novo, a gente vai se adaptando conforme eles 
estão e as vezes eles também trazem demandas. [...] então as vezes a 
gente consegue inserir isso dentro ou as vezes precisa organizar só na 
sexta pra outra semana. (Educadora social C)  

 

Tem-se a reafirmação da fala da coordenação nas entrevistas dos 

educadores, entendendo o espaço de planejamento infanto-juvenil ancorado na 

sugestão e avaliação, sem de fato explicitar um canal direto para exercê-lo. 

Demonstram importância as sugestões dos educandos, bem como apontam a 

incorporação de demandas apresentadas por eles.   

4.4 SUJEITO DE DIREITOS   

Obedecendo a compreensão da condição de sujeito de direitos das 

crianças e adolescente tecida neste trabalho, por sua qualidade de ser capacitado 

para intervir em seu processo formativo, atuando efetivamente sobre ele, com 

autonomia de construção e direito de condições prioritárias de desenvolvimento, um 

eixo fundamental e norteador da pesquisa materializa-se na questão que busca 

compreender qual o seria o entendimento desta condição por parte de cada 
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seguimento entrevistado, qual o olhar da coordenaçãodo serviço e dos educadores, 

que orientados por essa gestão executam as atividades.   

Deparamo-nos com tais afirmações:  

 

Eu acho que sujeito de direitos são a participação deles, seria eles aqui. O 
direito deles de participação, o direito deles mesmo. (Coordenadora A)  
 
Eu acredito que sujeito de direito é quando aqueles participantes do 
processo, que podem, que são considerados participantes do processo, que 
nessa participação conseguem acessar serviços, políticas públicas, para 
que possam ter uma vida digna, pro seu desenvolvimento, pra sua proteção 
integral e pro seu desenvolvimento então enquanto ser 
humano.(Coordenadora B)  
 
Pra mim sujeito de direitos que eu compreendo são todas as pessoas, elas 
são sujeitas de direito. [...] independente da sua idade, da sua situação 
socioeconômica, das vulnerabilidades que você enfrenta, pra mim todas as 
pessoas são sujeitas de direitos. [...] seria um ciclo natural, sujeito de direito 
é um ciclo natural, são todas as pessoas que deveriam ter, todas as 
mesmas condições de acesso né. (Coordenadora C)  

 

Embasado nessa definição nota-se certa dificuldade dos 

entrevistados de expressar com palavras o conceito sujeito de direitos, prevalecendo 

a fala como entendimento que seriam todas as pessoas, indicando sua 

caracterização como direito universal.   

Seguindo a afirmação que as crianças e adolescentes são vistos 

como tais sujeitos dentro da instituição, de acordo com seu acesso aos serviços e 

políticas públicas, por sua participação e protagonismo em exercer atividades no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e pela contribuição ao seu 

desenvolvimento enquanto ser humano, devendo proporcionar condições igualitárias 

de acesso, independentemente de sua idade, situação socioeconômica, 

vulnerabilidades.  

Concluindo esse posicionamento, os educadores sociais apresentam 

em suas falas a condição de sujeitos como uma construção, muitas vezes 

desconhecida, tanto pelos educandos, quanto por eles próprios, formando esse 

conceito pela via da percepção de que eles possuem direitos.  

 

Eu acho que sujeito de direito é eles, eles têm, muita das vezes a criança 
chega aqui sem saber que ela tem direito a várias coisas, mas também tem 
deveres. [...] eu acho que é uma construção, muitos deles não sabem que 
eles podem ser um ser de direitos, um ser humano de senso crítico. 
(Educadora social A)  
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Eu aprendi ‘‘ah eu tenho direito de fazer, tenho direito de tudo’’, mas qual 
meu dever também, e aqui depois que eu entrei como educador no serviço 
no geral, eu comecei a entender melhor o que é esses direitos, direito a  
brincar, direito em questão a minha cidadania, a meu atendimento no posto 
de saúde. (Educador social B)  
 
Não só receber o direito, mas participar do que ele é. Fazer parte do 
desenvolvimento do direito. [...] da efetivação né, mas da qualidade que ele 
é ofertado, acho que o sujeito de direito é o que ele pode usufruir desses e 
pode participar das decisões dele e de como que ele pode ampliar. 
(Educadora social C)  

 

Destacando também um espaço aos deveres, englobados nesse 

entendimento da condição de sujeito de direitos como complemento, ao passo que 

para exercê-lo de fato, é preciso ter conhecimento dos deveres que compõe esse 

processo.   

A indicação do  protagonismo e participação efetiva que aparece na 

definição do conceito, apesar das poucas palavras para estipular sua compreensão, 

vai ao encontro com o entendimento presente nesse trabalho, de acordo com o 

estabelecido pelo ECA em seu terceiro artigo, que indica a criança e adolescente 

como portadores dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e com a 

colocação dos autores que classificam o ser sujeito de direitos como participes de 

seu processo formativo.   

 

4.5 OPORTUNIDADE OFERTADA PELO SCFV DE SER SUJEITO DE DIREITOS  

 

Sustentado nessa perspectiva de compreensão da condição de 

sujeitos de direitos apontada pela equipe, realizamos o questionamento de como 

estaria sendo possível, dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos desenvolvê-la, solicitando exemplos do cotidiano que materializassem esse 

processo.   

 

Eu acho que só da participação deles aqui, eles já estão exercendo o sujeito 
de direitos, de tudo que eles fazem, pela participação de estarem no 
serviço. (Coordenadora A)  
 
 Quando a gente para pra pensar na qualidade do atendimento que a gente 
tá ofertando pra essas crianças. Eu acho que quando a gente pensa em 
fazer por eles e fazer com eles, a gente tá dando condições de que eles 
sejam sujeitos de direitos e estão sendo considerados sujeitos. [...] porque a 
gente executa uma política pública, então a gente precisa atender eles 
dentro daquilo que eles têm de direito, que é de trabalhar o desenvolvimento 
de cada um. (Coordenadora B)  
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Quando eles veem e a gente faz a escuta, faz o acompanhamento, no grupo 
individual, eu também coloco pra eles, vocês são sujeitos ativos. [...]se você 
se coloca enquanto sujeito ativo, você consegue expressar suas opiniões, 
mesmo porque você tem vários canais pra fazer isso, você tem avaliações, 
você tem sugestões, você tem caixinha, você tem o atendimento individual, 
você tem a diretoria, você tem a gerencia [...] a gente garante várias 
estratégias e a gente coloca pra eles, você tem que se colocar como sujeito 
ativo desse processo e de todos. (Coordenador C)  

 

Vemos nessas citações que a compreensão de sujeito de direitos é 

considerada a partir da simples presença das crianças e adolescentes no SCFV e a 

partir de sua participação nas atividades. Aparece também a questão de ofertar um 

serviço de qualidade enquanto componente do respeito a sua condição de sujeitos e 

por isso desempenhar um atendimento especializado e comprometido, pensando em 

envolver os educandos nesse processo, para sentirem-se pertencentes e 

estimulados a integrá-lo, nessa preocupação de trabalhar a autonomia que eles 

possuem sobre sua própria vida, sendo ativos.   

 Em continuidade deste desenvolvimento os educadores sociais 

acrescentam a questão do vínculo como fundamental a condição de sujeito de 

direitos, o momento de voltar o olhar as necessidades da criança e adolescente, 

para propor atividades que alcancem os objetivos respeitando a natureza de seu 

direito, de sua voz.  

 

Eu acredito que as regras de convivência ajudam muito nessa construção 
de seres de direito igual você diz. [...] é a questão do vínculo, não existe 
serviço de convivência sem vínculo, eu tenho que ter o vínculo com meu 
educando, eu não posso chegar aqui e simplesmente dar uma atividade 
sem saber como que ele tá, o que ele tá sentindo. (Educadora social A)   
 
Eu vejo que aqui eles têm bastante voz, só que as vezes assim vai mais da 
nossa sensibilidade de perceber essa voz. [...] hoje eu consigo perceber 
com mais facilidade sabe, esse olhar, mais de observar assim sem ficar 
tentando arrancar alguma coisa do educando, saber o que aconteceu, ficar 
conversando muito, mas já perceber ali que tá acontecendo alguma coisa. 
(Educador B)  
 
Quase todos os momentos eu acho que eles fazem isso né, inclusive 
quando eles têm alguma insatisfação ou eles querem alguma coisa de 
melhoria. [...] uma coisa que eles são bastante aqui é questionador. [...] vão 
vendo as oportunidades que eles têm e buscando, então se as meninas 
viram que tem um campo, que tem meninos que treinam, porque que as 
meninas também não podem, então elas foram pedir esse espaço e 
conseguiram. (Educadora social C)  
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Finalmente, pode concluir-se através das falas referidas, que a 

oportunidade desse direito perpassa a via de compreensão das particularidades de 

cada educando, trabalhando para percebê-las e articular maneiras de envolvimento 

nas atividades, com vistas a consolidar uma condição de sujeito de direitos 

fundamentada no princípio de criação de vínculos  e valorização da voz ativa das 

crianças e adolescentes enquanto parte de seu processo formativo.    
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Percorrendo o caminho traçado nesta pesquisa, com vistas a 

explorar a vertente da condição de sujeitos de direitos desenvolvida pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de Londrina- Paraná, não se 

pode deixar de mencionar os ataques que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

vem sofrendo, apresentando resquícios do entendimento infanto-juvenil na 

perspectiva dos Códigos de Menores de 1927 e 1979, voltada ao controle, 

apontando uma intervenção higienista e moralista, impactando diretamente na 

condição de sujeito de direitos, pois desconfigura a formatação dos direitos da 

infância e adolescência enquanto garantias da Lei.  

Entender esse contexto é fundamental, pois o histórico de 

construção de atendimento as necessidades da infância e adolescência brasileira, 

seja em âmbito público ou privado, como apresentado neste trabalho, sempre 

expressou esse panorama, direcionado pelos interesses de determinados 

seguimentos da sociedade. Tendo somente com a Constituição Federal de 1988 no 

artigo 227, o reconhecimento do dever da família, da sociedade e do Estado 

enquanto responsáveis pela garantia, com absoluta prioridade, à criança e 

adolescente do acesso aos direitos sociais fundamentais.  

Superando juridicamente sua negação, com a promulgação do ECA 

em 1990, assegurando a condição de sujeito de direitos infanto-juvenil e que, neste 

momento histórico e político vivenciado no século XXl, após apenas 29 anos da 

normativa em vigor, a mesma vem sofrendo antigas influências, ameaçando as 

conquistas que representa.   

Surgindo a necessidade de expor em estudos essa condição de 

sujeitos e buscar nos serviços como vem sendo desenvolvida, entendendo como 

essa transformação, ao menos no plano normativo, está presente na sociedade.   

Nessa lógica, sob o viés de responsabilidade do Estado, demonstra-

se a influência da Doutrina de Proteção Integral, que dá centralidade a criança e 

adolescente, divergindo da Situação Irregular, que desempenhava alusão a classe 

social para delimitar os sujeitos de sua legislação.  

Sinalizados os principais pontos da história da normativa infanto-

juvenil brasileira, compreendemos que a condição de sujeito de direitos das crianças 

e adolescentes foi forjada em meio a relação com as condições socioeconômicas, 
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desde o período escravocrata, passando pela catequização indígena, articulação de 

mecanismos de controle e assistência como a  roda dos expostos, o isolamento e 

culpabilização familiar, a educação voltada ao trabalho e normativas presentes nos 

Códigos de Menores de 1927 e 1979 até finalmente firmar-se como encontra-se hoje 

na promulgação do ECA.  

 Dispositivo que emerge enquanto um desdobramento da 

Constituição Federal brasileira, inaugurando a Proteção Integral na forma do direito 

universal e garantindo normativamente que a criança e adolescente passam a ser 

sujeito de direitos, reconhecendo sua especificidade de pessoa em desenvolvimento.   

Por meio dos eixos apresentados foi possível perceber que existe 

um seguimento denominado protagonismo entre os educandos, ao considerar a 

autonomia que exercem pela busca de ofertas apresentadas na estrutura do serviço, 

enquanto sujeitos centrais da ação, atrelado a participação, expressa na forma de 

realização de atividades e sugestões indicadas pelos jovens.  

 No quesito planejamento das atividades, despontam espaços 

destinados aos meios de interação e sugestão com o cronograma pré-estabelecido 

pela equipe, mas sem de fato opinar nos pilares que fundamentam a razão de ser 

desse cronograma, podendo frisar a classificação deste elemento bem desenvolvida 

no espaço da escolha de como irá materializar-se as atividades, desde que atenda 

aos objetivos já definidos. Como também as diversas avaliações respondidas pelos 

educandos, reforçando que mesmo limitada, sua participação tem importância.   

Essa condição de respeito e valoração demonstrada são importantes 

para entender esse processo de reconhecimento da criança e adolescente enquanto 

sujeito de direitos, a medida que ao surgir o desinteresse pelo serviço, ou recusa de 

estar ativo nas atividades, a forma de intervenção baseia-se no diálogo, linha 

apontada por todos os entrevistados no questionamento presente neste eixo. O 

diálogo seria o norteador, intencionando uma aproximação da totalidade da situação, 

uma preocupação da equipe em investigar todas as relações implicadas nesse 

processo de desinteresse, para que a intervenção seja para além da solução do 

‘‘problema’’, mas sim perceba o contexto vivenciado pela criança e pelo adolescente, 

em suas especificidades.   

Finalmente, atendendo ao objetivo central deste trabalho, deparamo-

nos com uma certa dificuldade dos entrevistados de expressar em palavras o 

conceito sujeito de direitos, sempre associado a falas de ser uma condição de todas 
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as pessoas, que todos tem ou deveriam ter esse direito, afirmando que são 

reconhecidos como tal dentro da instituição, ao passo que estão acessando o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, participando do exercício das 

atividades, ao mesmo tempo que engloba deveres,  sintetizando a condição 

completa enquanto sujeito de direitos ao conhecer seus deveres. 

Vemos que a compreensão de sujeito de direitos das crianças e 

adolescentes, apontada pela coordenação e educadores sociais entrevistados, é 

baseada no acesso aos direitos sociais e a possibilidade de participar em sua 

desenvoltura, definindo que é realizada desde a simples presença infanto-juvenil no 

SCFV até a participação nas atividades. Sinalizando também a questão de ofertar 

um serviço de qualidade, um atendimento comprometido com o pensamento de 

envolver os educandos nesse processo, estimulando o sentimento de pertença e 

autonomia sobre sua própria vida.  

Diante desses apontamentos, mesmo com a dificuldade dos 

entrevistados de expressar em palavras o conceito de sujeito de direitos atribuído a 

crianças e adolescentes, a forma como o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos em Londrina- Paraná o desempenha vai ao encontro com a prerrogativa 

norteadora desse trabalho, com os princípios estabelecidos no ECA e autores que 

classificam ser sujeito de direitos a participação em seu processo formativo.  
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APÊNDICES  
 

 

APÊNDICE A – Carta de Apresentação  

 

 

Centro de Estudos Sociais Aplicados – CESA  

Departamento de Serviço Social  
 

 

 

Carta de apresentação sobre pesquisa voltada a trabalho de conclusão de 

curso  

 

Senhor (a) Coordenador(a),  

 

 Venho por meio desta, convidá-la a contribuir com minha pesquisa 

enquanto requisito domeu trabalho de conclusão de curso em Serviço Social na 

Universidade  

Estadual de Londrina, intitulada: ‘‘A condição de sujeito de direitos 

de crianças e adolescentes desenvolvida nas ações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de Londrina-PR’’.   

 Tendo objetivo central identificar como a condição de sujeito de 

direitos da criança e do adolescente prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente é oportunizada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

no município de Londrina- PR, buscando demonstrar as ações desenvolvidas pelo 

(SCFV) de Londrina que materializam a condição de sujeito de direitos.  

Para tanto estipulou-se enquanto procedimento metodológico o 

contato com instituições que ofertam este serviço, a fim de realizar entrevistas com 

seu coordenador e um educador social da equipe que desenvolve trabalho junto a 

crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Tendo o universo de três instituições, 

devido ao caráter qualitativo da pesquisa, sendo estas selecionadas a partir da 

oferta de atendimento as faixas etárias referidas e a visibilidade social desenvolvida 

no município, consideradas tradicionais e referências, devido ao tempo de 

existência. A partir desta amostra intencional apontaram-se para estudo as 
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instituições: Centro Educacional Marista Irmão Acácio, a Escola Profissional e Social 

do Menor de Londrina- EPESMEL e a Guarda Mirim 

Desta forma, estamos entrando em contato para apresentar a 

proposta e convidar a instituição a fazer parte deste processo por meio de 

agendamento das entrevistas, conforme estabelecido por contato telefônico, 

aguardando a indicação do melhor dia e horário para encontro na sede da 

instituição.  

 

  Atenciosamente,  

 

Pesquisadora: Thaís Aimê Alves da Silva – discente do quarto ano de 

Serviço Social UEL.  

Orientadora: Eliana Cristina dos Santos – Docente do departamento de 

Serviço Social UEL.   
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista  

 

1. Poderia me contar como é o trabalho do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos na instituição? Quais são as atividades propostas?   

2. Como são planejadas essas atividades? Quem participa e qual a 

frequência?   

3. Existe algum espaço de participação para crianças e adolescentes no 

planejamento ou execução das atividades? Se não existe pode dizer por qual 

motivo? Se existe pode relatar a experiência?  

4. O que ocorre quando uma criança e/ou adolescente não demonstra 

interesse em alguma atividade proposta?  

5. Quais os canais de participação da criança e do adolescente (além do 

planejamento das atividades)?  

6. O que você compreende por sujeito de direitos?  

7. Em que situações avalia que crianças / adolescentes são sujeitos (aqui 

nas atividades do SCFV).  

8. Pode relatar ou dar exemplos?  

9. Pode elencar algumas regras e normas que as crianças e adolescentes 

precisam cumprir?  

10. Em sua opinião estas regras contribuem para que crianças e 

adolescentes tenham sua condição de sujeitos preservadas? Como? Por quê?  
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APÊNDICE C 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido1 

 

 

“A condição de sujeito de direitos da criança e adolescente 

desenvolvida nas ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) no município de Londrina-Paraná” 

 

Prezada Senhora Coordenadora:   

Prezado (a) Educador (a) Social: 

 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a)para participar da pesquisa “A condição de 

sujeito de direitos da criança e adolescente desenvolvida nas ações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de Londrina-

Paraná”, do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina. O objetivo da pesquisa éidentificar como a condição de sujeito de direitos 

da criança e do adolescente prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é 

oportunizada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município 

de Londrina- Paraná. Sua participação é muito importante e ela se daria por meio de 

entrevistas com o coordenador do SCFV e um educador social membro da equipe, 

de forma que estas serão gravadas para manter a fidelidade das respostas e 

posteriormente transcritas. A gravação da entrevista será destruída após sua 

transcrição. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa.Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa enquanto 

componente de dados de trabalho de conclusão de cursoe serão tratadas com o 

mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

 
1Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado conforme normas da Resolução 

466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 
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Esclarecemosainda, que você não pagará enem será remunerado(a) por 

sua participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da 

pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua 

participação. 

Os benefícios esperados são reconhecer a forma como a condição de 

sujeito de direitos é desenvolvida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos de Londrina, tendo contato com o olhar dos profissionais entrevistados e 

construindo dados que expressem a oportunidade que o SCFV de Londrina dá à 

condição de sujeito de direitos de crianças e adolescentes. 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá 

nos contatar:Thaís Aimê Alves da Silva, telefone: (14) 99623-2161 e e-mail: 

thaisaime@hotmail.com.  

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 

delas devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

    

                       Londrina, ___ de ________de 2019. 

 

 

 Pesquisador Responsável                                                   

RG:__________________________      

 

Eu,_______________________________________________, tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.  

                                  Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________ 

                                  Data: ____________ 
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Eu,_______________________________________________, tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.  

                                  Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________ 

                                  Data: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


