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RESUMO:  

 A partir da Leitura dos Clássicos da Sociologia e outros autores 

contemporâneos buscar-se-á compreender a relação entre a  definição do 

menos assistido na  dentro da literatura sociológica e como está relação se dá 

no Estatuto da Criança e do Adolescente. (ECA). Procurando perceber um 

processo histórico produzido pela ação humana onde ao invés da emancipação 

do trabalhador e de sua família, de cada pessoa, vê-se um modelo de 

exploração e expropriação de Direitos sem precedentes, sobre tudo a partir da 

revolução industrial na Inglaterra e que se espalhou pelo mundo todo, onde traz 

as diversas consequências, entre elas, uma legião de pessoas empobrecidas e 

colocadas nos mais diversos graus de exclusão, chegando á marginalidade e a  

indigência.  Não basta perceber este processo e ficar indiferente. Entender este 

processo que atenta contra a dignidade da pessoa e dos direitos humanos, 

desnaturalizar e revelar as reais causas, instigar, a imaginação sociológica é 

dever da Sociologia por extensão e de todo professor que quer a emancipação 

de seus alunos na busca da superação deste modelo social perverso e 

excludente. Este artigo quer provocar este debate entre outros, sobretudo pela 

conscientização e reflexão para que além de ver, possamos enxergar formas 

de não ficar indiferente diante destes fatos sociais. Para isto, este trabalho se 

dirige de modo particular aos Professores e Alunos do PROEDUSE – 

Programa de Educacional em Socioeducação. Desenvolvido no Centro de 

Socioeducação de Cascavel – CENSE II e Professores do CEEBJA Wilson 

Antônio Neduziak que atua no sistema prisional. 

 

PALAVRAS CHAVES: Menos Assistido, Literatura Sociologia, Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Sócioeducação e Direitos Humanos. 

 

 

 



3 

 

SUMARIO:             PÁGINA 

Apresentação do Artigo: ---------------------------------------------------------: 04 

Evolução Histórica (Desenvolvimento):---------------------------------------: 06 

Menos Assistidos: Quem são eles? Onde estão?:-------------------------: 18 

Ideias e Ideologias (Conclusão) :-----------------------------------------------: 22 

Bibliografia do artigo: -------------------------------------------------------------: 26 

Produção Didático Pedagógica:------------------------------------------------: 29 

Justificativa:--------------------------------------------------------------------------: 29 

Problema / Problematização:----------------------------------------------------: 31 

Objetivos Geral e Específico:----------------------------------------------------: 32 

Projeto de Intervenção com Alunos de Cense II Cascavel:-------------:  33 

Projeto de Intervenção com Professores:------------------------------------: 45 

Anexos:-------------------------------------------------------------------------------: 48 

Texto 1:-------------------------------------------------------------------------------: 49 

Texto 2:-------------------------------------------------------------------------------: 52 

Texto 3 e 4 :-------------------------------------------------------------------------: 57 

Texto 5:-------------------------------------------------------------------------------: 63 

Texto 6:-------------------------------------------------------------------------------: 65 

Texto 7:-------------------------------------------------------------------------------: 66 

Texto 8:-------------------------------------------------------------------------------: 80 

Texto 9:-------------------------------------------------------------------------------: 83  

Bibliografia do Projeto de Intervenção:---------------------------------------:  87 

 



4 

 

APRESENTAÇÃO: 

  A partir de um estudo das teorias sociológicas, passando pelos 

clássicos até alguns contemporâneos procurar-se-á debruçar-se na busca da 

compreensão das relações entre as definições do menos assistido tanto na 

literatura sociológica, como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Partindo 

da análise dos contextos, percebem-se, que ao compreender a possibilidade 

da categoria menos assistido estar definida, como fruto de privação de “n” 

elementos que garantem a dignidade humana, que as explicações para tal fato 

não se sustentam por mitologias, crenças, argumentações de cunho teológico, 

determinismo biológico, mas que existe uma possibilidade real e concreta  de 

estar alicerçada no decorrer da história e que estariam determinadas por ações 

sociais, carregadas de intencionalidade, ideologias,muitas destas que são 

transmitidas dentro de um processo cultural e educacional, faz-se muito 

interessante “desenrolar este novelo” emaranhado de possibilidades de 

escamotear, de ocultar as reais causas que geram os problemas de ter 

grandes contingentes humanos em condição de menos assistência,  

contrapondo-se a muitas definições que nada correspondem com a realidade 

da situação que está posta. Para muitos teóricos existe uma relação intrínseca 

entre exclusão, menos assistência, pobreza, com comportamentos antissociais.  

No intuito em buscar a compreensão sobre problemas de comportamentos 

desviantes, a delinquência infanto-juvenil, e a marginalização cada vez maior 

de indivíduos, sobre tudo das camadas mais pobres da sociedade, a 

expressiva quantidade de excluídos socialmente deste o nascer passando pela 

infância e juventude, constituindo-se para muitos, esta como sendo a etapa 

final de suas “miseráveis” vidas. Entender nos dias de hoje, nestes dois 

contextos a serem investigados como estes elementos estão presentes, 

mesmo que, de forma resignificada é objeto de investigação deste trabalho. 

A partir da compreensão relacional entre as produções teóricas e de 

investigação científica ao longo da história, o objetivo principal passa a ser em 

produzir conhecimento que de suporte teórico para professores, educadores 

sociais e demais técnicos e de unidades de sócioeducação com a finalidade de 
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subsidiar reflexões e discussões que levem a consciência mais aprofundada de 

toda a teia de relações sociais que culminam no fato do indivíduo estar ali, ao 

mesmo tempo em que, se buscará um aporte literário para contrapor leituras 

incipientes ou descoladas da realidade, muitas reproduzidas pela grande mídia 

e quando  muitas vezes tais leituras são tomadas com uma verdade absoluta, 

sem buscar filtrar a qualidade e a intencionalidade da informação. A exemplo 

do que comenta Freire citando  Mills: “Talvez seja melhor contar de um a dez 

antes de fazer a afirmação categórica a que Wright Mills se refere:”É verdade, 

ouvi no noticiário das vinte horas.” (Freire apud Mills, 2005), Oportunizar 

também ao professor da socioeducação e a demais profissionais das unidades, 

a luz do conhecimento sociológico, outras leituras e visões a partir de uma 

outra forma de abordagem do contexto social que nos cerca e que é fruto de 

um processo histórico. 

Debruçar-se sobre problemas sociais para tentar compreende-los em 

suas dinâmicas dentro da sociedade, percebê-los dentro de uma visão mais 

elaborada, isto é, o que propõem a sociologia, a qual, a partir de pesquisas e 

estudos diversos vem cada vez mais prestando uma valiosa contribuição aos 

mais diversos campos das atividades humanas, afim de que, sejam realizadas 

analises estruturais aprofundadas das causas que geram tais problemas, e as 

suas múltiplas inter-relações. Isto ocorre através de um vasto leque de 

produções científicas, que de forma madura e consistente estão á disposição 

da sociedade, a maior parte delas a partir das Universidades, possibilitando 

sobre tudo aos órgãos governamentais, a possibilidade de que, se possa a 

partir destes estudos, inferir sobre a realidade com muito mais propriedade. 

Quando se tem analises superficiais da realidade em foco, corre-se o risco 

quase que certo de se ter uma visão parcial e/ou tendenciosa daquilo que se 

quer estudar. 

 Diante deste cenário, acredita-se ser de extrema relevância poder 

compreender a existência ou não de uma relação entre o modo como se define 

o menos assistido, em nossa sociedade, a partir das diversas possibilidades 
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que a literatura sociológica nos oferece e a sua relação com o modo que é 

definido este menos assistido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA: 

A partir de um recorte bibliográfico procurar-se-á, investigar o processo 

histórico em que foram geradas estas definições, bem como os 

desdobramentos dela advindos. Entender como estão definidos os menos 

assistidos e suas relações podem entre outras análises, nos levar a diversas 

constatações, ou seja, como a existência de um processo histórico de 

desenvolvimento humano, que influencia a sociedade ao mesmo tempo em que 

é influenciado por ela, como comenta Mills.  

Chegamos á saber que todo o indivíduo vive, de uma geração 

até a seguinte numa determinada sociedade; que vive uma 

biografia e que vive dentro de uma sequencia histórica. E pelo 

fato de viver, contribui, por menos que seja, para o 

condicionamento dessa sociedade e para o curso de sua 

história, ao mesmo tempo em que é condicionado pela 

sociedade e pelo seu processo histórico. (Mills, 1975). 

 A não compreensão adequada deste processo histórico, como agente 

que corrobora com produção de menos assistidos, poderia estar mascarando, 

ou camuflando situações recorrentes ao longo da história e que por hora se 

apresentam sob uma série de explicações que não levam relacionar os efeitos 

com as causas. O que é muito grave, porque a falta de percepção de 

elementos fundamentais de análise, sendo que além disto muitas vezes 

concomitante a este fato estas ainda estão sujeitas a risco de atenderem a 

interesses, de classe, políticos econômicos entre outros possíveis que se dão 

em torno de questões desta ordem. O surgimento de anormalidades no seio da 

sociedade era interpretado por Emile Durkheim, como anomia, ou seja, uma 

patologia social. (Durkheim, 1978).   O que em seu entender comprometia o bem 

estar da sociedade, como é o exemplo da violência. Durkheim enxergava á 

sociedade á semelhança de um corpo humano, e se uma parte tem alguma 

doença, tem que ser tratada, afim de que o corpo todo não venha desarmonizar 
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outras partes deste corpo. Esta visão Durkheimiana, esta resignificada por 

outros tantos teóricos que reforçam um processo de Higienização como 

preconizava o código de menores de 1890 onde: "eram considerados 

moralmente abandonados os filhos de condenados, os vagabundos, os 

maiores de nove anos e menores de quatorze anos que obrassem sem 

discernimento, e os criminosos que obrassem com discernimento”. (Feitosa 

apud MOTTA, 1909). Vale lembrar segundo Feitosa que: 

Desde o século XIX as crianças apareceram nas estatísticas 

criminais do país, entretanto é nas primeiras décadas do século 

XX que estas ganham visibilidade, em consequência da 

intensificação do processo de industrialização, comercialização 

e urbanização vivida pelo Brasil dessa época. (Feitosa, 2012). 

Quando se fala de menos assistência, não se pode deixar de pensar que 

a educação não era para todos, que a universalização do ensino é um 

processo que ainda não se completou mesmo nos dias de hoje, e se hoje 

temos quase que 100% de crianças, na escola no Brasil em 2014, perdemos 

em qualidade, como comenta Oliveira: 

(...), a universalização do ensino fundamental, é um processo 

que ainda não esta inteiramente concluída, representa 

mudança de qualidade na dinâmica das contradições 

educacionais no Brasil. Se, de um lado, é processo de amplo 

sentido democratizador, por meio do qual, parcelas da 

população historicamente alijadas progridam no interior do 

sistema de ensino, por outro, faz com que os processos de 

diferenciação social e de exclusão mudem de qualidade e de 

lugar. (Oliveira, 2007) 

Ou seja, existem escolas e escolas, dentro da estrutura pública de ensino do 

país, existe uma heterogeneidade muito grande que varia de município para 

município dentro do mesmo Estado, e de Estados entre si, e de Regiões dentro 

do país. Dados que podem ser facilmente comprovados pelos censos 

educacionais como do Índice de desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB). 
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Oliveira é bastante cético quando analisa que a educação está vinculada a 

políticas de Estado, sendo estas preocupadas em fazer o que é possível e não 

o que realmente precisa ser feito, fazendo com que nunca se atinja o padrão 

ideal e que se mantenha a ordem vigente, sem mexer com status quo da 

sociedade (Oliveira 2007).  Na contra posição tem-se, um ditado em latim que 

foi muito utilizado por instituições da iniciativa privada como um brasão onde  

se dizia: “Suma disciplina ad victoriam”, ou seja, educação superior para os 

vencedores, reforçando de modo subliminar que existe ofertas de educação 

para todos os gostos e bolso. Se existe uma educação de ponta, ela se tornou 

mercadoria, com um preço e um acesso restrito. Seu acesso está condicionado 

a quem pode pagar pelo custo do material e de suas mensalidades. É 

inexpressivo na rede pública, escolas que façam frente a estas. Por aí temos 

uma análise prévia de que existe escolas públicas, feitas para todos, mas que é 

a única opção para as classes menos assistidas. Deste fato Oliveira acrescenta 

algo interessante que tem haver com a vontade política quando diz: 

As políticas setoriais são realizadas dentro das possibilidades e 
da lógica geral do status quo . A implantação de uma outra 
lógica requer outro Estado. Nesses termos, se nos colocamos 
apenas na perspectiva desse outro Estado, de maneira rígida, 
toda política setorial é equivocada, por ser insuficiente. É o que 
tenho chamado de “tática da limusine”. Definido como padrão a 
noção de que todos devem ter uma limusine, qualquer política 
social será, de antemão, insuficiente e, portanto, passível de 
crítica, mas, mais ainda, inútil sua discussão. (Oliveira, 2007). 

 
Oliveira mostra que, a escola tem servido como reprodutora, acomodadora, de 

um tipo de política social, que não tem interesse de uma emancipação humana 

total e ampla, mas uma discreta melhora nas condições individuais e coletivas, 

que reflitam num desempenho no mercado de trabalho. Parafraseando a ideia 

da Limusine, não é interessante que todos possam tê-la, até porque como 

alguns poderiam se comparar com os demais, se todos tivessem acesso igual 

a todos os bens. É claro que no sentido lato da palavra nem todos poderiam ter 

um carro de luxo, mas é possível se ter um transporte público de excelência, 

por exemplo. Nem todos teriam uma grande casa, num bairro nobre, mas todos 

teriam uma casa digna, com asfalto na frente e um bairro com estruturas 

dignas, tal qual a de qualquer outra região da cidade onde mora.  
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 O que se percebe em relação a criança e o adolescente, que a menos 

assistência de dá de forma história, a partir das péssimas condições sociais 

que são impostas a seus pais, fazendo com que os filhos nasçam privados de 

uma série de recursos como alimentação adequada, infraestrutura de 

saneamento, escolas de qualidade, transporte público, pavimentação, locais de 

lazer, e assim por diante. As questões econômicas e a sociedade dividida em 

classe como aborda Marx, corrobora, para que cada vez mais exista uma 

indústria que alimenta a exclusão, a miséria, o caos, a delinquência, e toda a 

sorte de marginalidade. Vemos de forma naturalizada ainda hoje, pensamentos 

que caminharam pela história, como na década de 1940 onde: 

(...) não se conclua a utopia ingênua de que podemos acabar 

com as classes pobres. A pobreza é um fenomeno social 

natural, como disse Leroys Beaulieu, sempre houve pobres 

desde que o mundo é mundo, porém não será por este motivo 

que devemos permanecer em atitude de indiferença ao 

defrontá-la. (Ximenes, 1941. P. 49). 

Ou seja, dentro desta visão, o pobre é culpado por ser pobre, é como se fosse 

uma escolha. Outro problema desta visão reducionista, é que ela faz parte do 

imaginário de muita gente, que vez ou outra se expressa, porque os pobres 

não se esforçam para serem ricos, parece irônico, se não fosse trágico, ver que 

este modelo é reproduzido para muitas crianças como um processo natural, 

quando não, as expressões onde, os menos assistidos existem porque Deus 

assim quis, ou pior, porque não foram abençoados por Deus. O que leva duas 

interpretações possíveis e infelizes, se não foram abençoados, ou é porque 

Deus se tornou indiferente em relação a eles, ou foram amaldiçoados, como 

por exemplo, na tradição judaica, no novo testamento da Bíblia, relata está 

conduta que fazia parte da cultura, com quem tinha alguma deficiência, cego, 

aleijados, coxos, epiléticos entre outros.  

 É possível, perceber que a menos assistência, é definida por questões 

econômicas, que por sua vez influenciavam a cultura e a educação, a saúde e 

todos os demais setores da vida. Este processo se acentuou a partir da 
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revolução industrial, na Inglaterra e se espalhou posteriormente por alguns 

países da Europa, com a evolução das relações comerciais, colonialistas ou 

não, dentro do processo de Globalização não só do comercio, mas também da 

indústria fez com que este processo se acentuasse. (Engels, 2008). 

 Neste sentido refletir, discutir a partir de como se definem os menos 

assistidos, na sociedade e como estão presentes de forma resignificadas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente vem contribuir para um olhar 

diferenciado sobre as questões que geram e alimentam este processo 

histórico, de forma que se avalie não só a eficácias das ações, mas ações 

como respostas, se suficientes, se sempre correndo atrás de um ideal possível, 

ou se paliativas dentro de um processo que envolve vários atores com 

interesses distintos. Basta uma rede de apoio? A menos assistência para as 

classes mais inferiores na hierarquia social vai depender de inúmeras políticas 

sociais, sob pena de que, poder-se-á estar, a “enxugar gelo”, como se diz no 

ditado popular, grandes esforços pessoais, setoriais e locais, para uma 

estrutura onde não necessariamente todos agem com o mesmo grau de 

corresponsabilidade. Neste ponto retomasse a ideia de Oliveira algumas linhas 

acima, de que, se não há um intencionalidade de todo o corpo, aqui tomando 

corpo no sentido Durkheimiano, que via na estrutura social um todo, a exemplo 

do corpo humano, onde se uma parte deste corpo, apresentam uma patologia, 

processo a que ele chamou de anomia, (Durkheime, 1978), ou seja, não se 

consegue a curar o problema, quando a causa nos é desconhecida, ou  caso 

não haja interesse político e econômico de extirpar o problema. Neste sentido 

no trabalho com a Escola de Educação de Jovens e Adultos, dentro das 

unidades de sócioeducação, ganha um nova forma de olhar, permitindo fazer  

constantemente uma auto avaliação dos trabalhos, propiciando avaliar os 

diversos aspectos socioeducativos, abrindo possibilidades de avanços das 

práticas que são discutidas neste espaço, ora pela escola, ora pelos conselhos 

disciplinares, reformular se preciso, as Diretrizes da Socioeducação, bem como 

o currículo das diversas disciplinas e o Plano de trabalho docente, entre outros 

possíveis. Que fazem parte das atividades do Centro de Socioeducação, 

CENSE II em Cascavel – PR.  
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O sistema de sócioeducação é um espaço que procura privilegiar e unir 

os vários processos voltados ao adolescente em conflito com a lei, de forma 

que possam garantir condições melhores de desenvolvimento humano após 

um período de internação, afim de que quando tiverem que retornar a 

sociedade, possam fazê-lo de forma a integrá-los aos sistemas escolares, de 

trabalho e no seio familiar, superando sua antiga condição, a partir das 

oportunidades oferecidas, as quais lhe possibilitaram realizarem escolhas 

melhores do que as que possuíam antes de sua internação. Segundo o 

Paradigma do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

Toda pessoa nasce com um potencial e tem direito de 

desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu potencial as pessoas 

precisam de oportunidades. O que uma pessoa se torna ao 

longo da vida depende de duas coisas: as oportunidades que 

tem e as escolhas que fez. Além de ter oportunidades as 

pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas. 

Portanto, as pessoas devem ser dotadas de critérios para 

avaliar e tomar decisões fundamentadas. (SINASE pg. 52) 

 Perceber quão importante é tentar entender o que se passa com 

estes sujeitos bem como se apropriam de diversos elementos que são postos 

para auxiliá-los, de modo que possam resignificar suas vidas, após este 

período de internação. Entender estes mecanismos constituí-se mister para a 

compreensão da realidade material e ideológica que cerca os diversos atores 

sociais em questão. Por atores sociais, entenda-se aqui: professores, alunos, 

técnicos, funcionários públicos, a comunidade socioeducativa como um todo, 

políticos, e a sociedade em geral. Buscar-se-á perceber as contradições 

presentes na ordem social, em sua maioria advindas como fruto da sociedade 

capitalista, sobre tudo a partir das sociedades moderna e pós-moderna, 

contradições estas em si e nas suas diversas relações e inter-relações.  Será 

buscada uma abordagem para que se oportunizem reflexões sociais e no 

campo educacional para além do modelo capitalista, que está posto, permitindo 

com diria Wright Mills (1969) desenvolver a "imaginação sociológica",  
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A imaginação sociológica capacita seu possuidor a 

compreender o comportamento inserido na estrutura da 

sociedade moderna. O ponto de partida, dessa “imaginação” é 

a ideia de que o indivíduo só pode entender sua própria 

experiência e avaliar seu destino localizando-se dentro de seu 

período (contexto histórico e sociocultural). (Mills, 1975). 

Ou seja, um modelo que não cerceie a compreensão da realidade que 

nos cerca, e que, possa levar a quem quer que seja a uma visão mais 

aprofundada entre os diversos fatores sociais que agem concomitantes no 

cenário social e que aos olhos do senso comum passam despercebidos sobre 

tudo em suas múltiplas relações, apresentando-se na realidade de forma como 

se uma coisa fosse completamente independente da outra. 

  Para que esta percepção se efetive de fato, fazendo com que o 

conjunto dos trabalhos desenvolvidos nos Centros de Sócioeducação, bem 

como no sistema penitenciário, o qual é infelizmente para muitos, a 

continuação da privação de liberdade após terem cumprido medida 

socioeducativa. Afim de que se possa refletir de modo a não somente a 

reproduzir a lógica de um sistema, que não nos proporciona tempo e condições 

para que sejam feitas reflexões amplas e profundas, as quais contribuam para 

nortear todo um planejamento, quer escolar, ou socioeducacional. Cabe aqui a 

Sociologia, não eximir-se de dar suas contribuições a todos os envolvidos 

neste processo, oportunizando a quem desejar, de modo especial professores 

do CEEBJA Joaquina Mattos Branco, educadores sociais, técnicos e 

funcionários da sócioeducação, bem como os professores do CEEBJA Wilson 

Antônio Neduzik, o qual trabalha em uma parceria entre as Secretárias de 

Educação e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, caso assim o 

desejarem, no intuito de resignificar e otimizar suas práticas, sempre 

perseguindo resultados qualitativos e quantitativos, numa busca constante de 

construir uma sócioeducação e uma educação prisional que promova um 

diferencial na sociedade cascavelense e paranaense por extensão. 

PERCEBER AS CAUSAS PARA SUPERAR AS CONSEQUENCIAS: 
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 Trago a memória uma história didática com ensinamentos e 

provocações que vão para além do que se lê ou ouve: Certa vez dois homens 

que estavam pescando, perceberam que crianças desciam rio abaixo, e se 

dispuseram a retirá-las, do rio para salvá-las, quando de repente, um deixou o 

outro sozinho, ao que foi indagado pelo companheiro: Vai me deixar sozinho? 

Disse então o companheiro: Não! Vou rio acima para ver quem está a jogar 

estas crianças. Já se fez ouvir através de egrégios palestrantes alusão a está 

história em cujo, não sabe ao certo a autoria. Note-se que a partir desta 

pequena história podemos ser, instigados e provocados a ver e enxergar a 

realidade a partir das luzes do conhecimento sociológico, até porque a visão da 

exclusão, do abandono, da menos assistência, não necessariamente leva a 

enxergar o processo que gerou estes fatos, neste sentido filosófico e 

sociológico, que ora é abordado. Ver é bem distinto de enxergar, embora os 

dicionários o coloquem como sinônimos, que o são na língua portuguesa. 

O único meio para chegar á verdade é abordar de frente os 

primeiros princípios.... Vamos diretamente á fonte de onde os 

próprios governos surgiram... indo assim á origem da coisa, 

veremos que toda a força de governo, que todas as injustiças 

sociais e governamentais provêm do sistema social atualmente 

em vigor, da instituição da propriedade privada como existe 

presentemente(...). (Marx, 2007). 

Neste recorte do texto intitulado a Miséria da Filosofia, Marx retoma 

princípios elencados por Frederich Engels, quando publicou a origem da 

Propriedade Privada, da Família e do Estado, tanto Engels quando Marx 

enxergava na formação do Estado Burguês um legitimador do processo de 

exploração, bem como o aviltamento de uma classe social em detrimento de 

outra. Este processo histórico levou um exercito de operários a condições 

miseráveis de sobrevivência, por extensão suas famílias, corroborante para um 

sem números de mazelas sociais. 

Desde que a civilização se baseia na exploração de uma 

classe por outra, todo o seu desenvolvimento se opera numa 

constante contradição. Cada progresso na produção é ao 
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mesmo tempo um retrocesso na condição da classe oprimida, 

isto é, da imensa maioria. Cada benefício para uns é 

necessariamente um prejuízo para outros; cada grau de 

emancipação conseguido por uma classe é um novo elemento 

de opressão para a outra. A prova mais eloquente a respeito é 

a própria criação da máquina, cujos efeitos, hoje, são sentidos 

pelo mundo inteiro. Se entre os bárbaros, como vimos, é difícil 

estabelecer a diferença entre os direitos e os deveres, com a 

civilização estabelece-se entre ambos uma distinção e um 

contraste evidentes para o homem mais imbecil, atribuindo- se 

a uma classe quase todos os direitos e à outra quase todos os 

deveres. (Engels, 2008). 

 

Urge levar ao maior número de pessoas a percepção de que existe um 

sistema gerador de excluídos e menos assistidos, e que, isto é uma ação 

produzida dentro da história, por atores sociais bem definidos, em função de 

um sistema que se utiliza destes menos assistidos, e que levam a muitos 

mercenários sociais a lucrarem com estas classes sofredoras, ao que Karl 

Marx chamou de proletários, indivíduos que produzem riquezas, mas não se 

beneficiam destas. 

Consequentemente, quando problema se restringe as relações 
entre consumidores e produtores, omite-se que o trabalhador 
assalariado de um lado, e de outro o capitalista, são dois 
produtores completamente diferentes, sem levar em 
consideração os consumidores que não produzem nada. Aqui 
se pretende escamotear também o antagonismo, pondo de 
lado aquele que realmente existe na produção. A simples 
relação entre operário assalariado e capitalista implica:  

1. Que a maioria dos produtores (os operários) não sejam 
consumidores (comparadores) de uma grande parte de seu 
trabalho, ou seja, dos instrumentos de trabalho e das matérias 
primas.  

2. Que a maioria dos produtores, os operários só podem 
consumir um equivalente do que produzem sempre, e quando 
produzem mais que este equivalente, mais-valia ou um produto 
excedente. Devem produzir sempre mais, mais que suas 
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próprias necessidades, para poderem ser consumidores ou 
compradores restringidos por suas necessidades. (Marx, 1988) 

 Sem a consciência reflexiva, que leve a perceber o conjunto das 

desigualdades e injustiças sociais, produzidas por este sistema que explora de 

sobre maneira a classe  trabalhadora levando- a uma situação que se, não o 

impede de ascender socialmente, dificulta a tal ponto, que apenas uma minoria 

o consiga fazer. Neste caso em função tão somente do lucro e da exploração 

desmedida que se possa auferir das relações de trabalhos. Relações estas, em 

sua maioria prostituídas pela usurpação de toda energia vital do trabalhador, 

assemelhando a um regime ao qual, poder-se-ia, comparar a um processo de 

semiescravatura, quando não de escravidão mesmo, usurpando com isto a 

liberdade do homem, violentado-o, ao tirar o melhor de suas forças e de seu 

tempo livre, em que poderia dedicar ao lazer, a família, a religião, ao estudo, a 

política, as leituras, cuidar do corpo e tantos outros componentes que 

completam e enriquecem a vida humana, além do trabalho, atingindo de forma 

sutil e constante a vida de cada  pessoa, como se o mesmo vivesse tão e 

somente para produzir, dormir e alimentar-se para produzir novamente, numa 

frenética exploração em seus direitos naturais, aos quais chamamos de 

Direitos humanos. A Usurpação pelo capital destes direitos, associado á 

exploração sem escrúpulos, ou qualquer critério, tem sido uma fonte geradora 

de um exercito de menos assistidos. Este processo desumanizante de 

exploração, tornam-se, como se fossem “vitaminas” que potencializam para 

que toda a sorte de desajustes e delinquências sejam multiplicados diariamente 

no seio da sociedade. Frederich Engels traz uma carta de um periódico inglês 

de sua época onde retrata, além da exclusão social, e a presença de um 

modelo de higienização das classes sociais menos assistidas, onde uma 

senhora manifesta claramente o preconceito, a separação de classes e a 

intolerância com os menos assistidos de sua sociedade. 

Senhor Diretor: já há algum tempo, nas ruas principais da 
nossa cidade se encontra urna multidão de mendigos que, ou 
vestindo farrapos e aparentando aspecto doentio ou expondo 
chagas e deformações repugnantes, procuram despertar a 
compaixão dos transeuntes de um modo desagradável e até 
indecoroso. Penso que, não só quando se paga o imposto para 
os pobres, mas ainda quando se contribui generosamente para 
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as instituições de beneficência, tem-se o suficiente direito de 
ser poupado de cenas tão molestas e impertinentes. E mais: 
indaga-se para que serve o pesado imposto pago para manter 
a polícia municipal, se ela não garante o direito do público de 
caminhar pela cidade sem ser perturbado. Na esperança de 
que a publicação destas linhas em seu jornal, que atinge um 
grande número de leitores, incite os poderes públicos a 
eliminar esse inconveniente (nuisancé), subscreve, 
respeitosamente, Uma senhora." (Manchester Guardian, Ed. 

20/12/1843). 
 

Este é apenas um recorte de uma situação comum vivida na Inglaterra 

no período pós-revolução industrial, casos semelhantes tem-se relatos em 

outros países da Europa e na América do Sul. No Brasil têm-se relatos de que 

durante a primeira guerra mundial, houve um crescimento do emprego e do 

nível da indústria, a percentuais que chegaram a marca de 212% entre a 

primeira e segunda década do século XX. (BAER,apud, Feitosa 1979). Todo 

este progresso contrastava, com grande números de brasileiros andando pelas 

ruas sem ter ocupação alguma, muitos destes ex escravos, as condições de 

vida no período eram de muita precariedade e condições muito abaixo da 

dignidade humana frutos de um modelo econômico influenciado pelos padrões 

europeus. Feitosa sinaliza com propriedade quando diz: 

 

Era evidente que a deteriorização das condições sociais, as 
mudanças impostas pela forma de organização capitalista e os 
novos padrões de convívio que a urbanidade impunha 
potencializaram a prática de crimes cometidos por adultos e 
menores de idade. Neste período inúmeras prisões ocorriam, 
ás vezes pelo simples fato de a pessoa não conseguir 
comprovar sua ocupação. Grande parte dessas prisões 
arbitrárias tinha como alvo crianças acusadas de vadiagem. 
Aliás, a sociedade paulistana da época abominava vadiagem e 
requeria providências da polícia para inibi-la, pois os 
trabalhadores não absorvidos pelo mercado formal e as 
crianças nas ruas indicavam a dicotomia progresso x exclusão 
social. (Santos apud Feitosa, 2007). 

Para que este trabalho possa contribuir com os docentes em seu Plano 

de Trabalho Docente (PTD), o mesmo deve ser aprimorado, resignificado e 

superado pela ação dialética da pesquisa e da prática docente, neste sentido 

este artigo tem por finalidade dentre outras somar esforços junto ao egrégio 

corpo técnico e docente da Unidade de Sócio Educação – CENSE II – 

Cascavel  afim de que os profissionais dedicados e bem preparados que lá se 
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encontram, somem forças no intuito de proporcionar aos adolescentes que lá 

estudam e realizam diversas atividades e cursos, uma reflexão cada vez mais 

bem elaborada de todo o processo histórico que desemboca no presente 

vivenciado por eles, com um modus operandi cada vez mais adequado a 

realidade local no qual sejam oportunizados, a estes jovens as condições 

mínimas de resignificar suas práticas e reflexões sobre tudo nas questões que 

perpassam pela compreensão de suas condições de existência, que são 

sujeitos que participam do processo de mudança que é não é utópica, mas é 

possível,  a partir do esforço pessoal, da família, dos técnicos, funcionários e 

sobretudo dos professores , ampliando sua visão de mundo, o  

amadurecimento físico, intelectual, espiritualmente de forma sadia, como 

deveria ter sido o processo de desenvolvimento, caso não tivessem ocorrido os 

tropeços que o levaram estar lá cumprindo medida socioeducativa. Jamais 

ocultando ou sofismando a realidade que os cerca, mas buscando uma 

superação das mesmas pelo viés da conscientização e do estudo como 

ferramenta de possibilidades de uma transformação não somente pessoal, mas 

social, pela via da participação em movimentos sociais e outros espaços de 

reivindicação de dignidade, direitos humanos e cidadania.  Claro que para que 

este trabalho esteja coroado de êxito, neste sentido quanto mais 

oportunidades, informativas e formativas tiverem a comunidade escolar e os 

demais profissionais da sócioeducação, mais eficaz e producente serão os 

trabalhos desenvolvidos, até porque diante das complexas questões que estão 

postas exige-se uma formação apurada para os todos os profissionais, além 

dos professores, que os ajudem a se aprimorem constantemente, sobre tudo 

pela natureza do trabalho ora lá realizado, e de forma multidisciplinar. Em 

função disto o Sistema Nacional de Sócio Educação, (SINASE) preconiza: 

É imprescindível a composição de um corpo técnico que 

tenha conhecimento específico na área de atuação profissional 

e, sobretudo, conhecimento teórico-prático em relação à 

especificidade do trabalho a ser desenvolvido. Sendo assim, os 

programas sócio-educativos devem contar com uma equipe 

multiprofissional com perfil capaz de acolher e acompanhar os 

adolescentes e suas famílias em suas demandas bem como 
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atender os funcionários; com habilidade de acessar a rede de 

atendimento pública e comunitária para atender casos de 

violação, promoção e garantia de direitos. As diferentes áreas 

do conhecimento são importantes e complementares no 

atendimento integral dos adolescentes. A psicologia, a terapia 

ocupacional, o serviço social, a pedagogia, a antropologia, a 

sociologia, a filosofia e outras áreas afins que possam agregar 

conhecimento no campo do atendimento das medidas sócio-

educativas. (SINASE, pag. 53). 

  

No caso dos alunos é possível vislumbrar formas de intervenção na realidade, 

a partir da formação de uma consciência crítica de seus Direitos que lhe foram  

negados ao longo de suas vidas, dificultado com isto também, a compreensão 

de seus deveres. Tanto para profissionais da sócioeducação, como para 

professores e alunos, faz-se importante uma releitura do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (E.C.A.) , a luz de teorias que se por si não respondem a 

totalidade dos desafios da prática social, mas que, sem elas seria impossível 

avançar na compreensão das mesmas. Todas estas releituras se justificam 

haja vista o processo dialético que se faz presente, fazendo com que a cada 

instante as ações tenham que ser resignificadas de algum modo. E esta 

constante revisão de paradigmas nos tira de zonas de conforto, nos 

desacomoda, para que não se perca o caminhar histórico, ficando fixado só no 

passado, sem fazer sua possível e necessária ligação com o presente. Para 

isto é preciso ter bons critérios de análise, até porque, partindo-se de critérios 

equivocados, chega-se a conclusões errôneas, com consequências 

desastrosas, que poderiam ser minimizadas caso não fossem ignoradas a luz 

do conhecimento histórico e sociológico. 

 

MENOS ASSISTIDO QUEM SÃO ELES? ONDE ESTÃO? 

 Entre as muitas respostas que se buscam para as questões de exclusão 
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social, que envolvem os menos assistidos em nosso país, tem-se um imenso 

número de respostas que ficam aquém, qualitativamente falando de um modo 

satisfatório e esclarecedor, sobretudo aquelas que por sua vez são ou não 

respondidas, por quem de direitos ou dever deveria respondê-las.  Aqui, 

entenda-se: “menos assistido” pôr: (ajudado, socorrido, acompanhado), 

segundo (www.dicionarioaurelio.com/) , ou seja, aqueles que por diversos 

modos e processos se veem excluídos de condições dignas de sobrevivência e 

de cidadania, compreenda-se aqui, cidadania não no sentido formal, ou seja, 

muito além do fato de ser brasileiro e ter documentos e poder votar, por 

exemplo e, sim um sujeito com direitos e deveres, mas dentro de uma 

construção mais ampla de cidadania, da qual trata a sociologia e a ciência 

política, uma cidadania substantiva, ou seja, aquela que é extensão dos direitos 

civis, políticos e sociais para toda a população de uma nação.(Marshall 1950) .  

Saber quem são os menos assistidos, os mais carentes, os menos 

protegidos, os excluídos de direitos, não é tão difícil de elencar uma lista dos 

mesmos. Ao se perguntar para alunos do Ensino Médio quem são eles? Temos 

respostas do tipo: “pobres, índios, negros, prostitutas, desempregados, 

favelados, entre muitos outros. Já quando se pergunta: se consideraria entre os 

menos assistidos, categorias como menores infratores, ladrões, delinquentes, 

envolvidos com substâncias ilícitas, homicidas entre outros, dificilmente estes 

são, colocados entre os menos assistidos e ainda muitos respondem de forma 

categórica que não o são. E, ainda é comum considerá-los de forma 

depreciativa classificando-os com diversos adjetivos, quase sempre 

pejorativos. Em conversas informais, ouve-se que o Estado deveria 

providenciar a execução de muitos que estão encarcerados.  Porém, querer 

saber como eles foram gerados e multiplicados ao longo dos séculos e de que 

forma se deu este processo, quando inquirido aos mesmos jovens, a todo um 

leque de explicações que vão desde o campo religioso, a diversos elementos 

veiculados pelas mídias de massa onde impera de forma bastante significativa 

o senso comum, algumas leituras rasas, tendenciosas, muitas vezes ligadas a 

grupos políticos no poder e a meios de comunicação de massa.  

http://www.dicionarioaurelio.com/
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Sendo assim é função e dever da sociologia, enquanto ciência social 

buscar entender estes processos. As desigualdades sociais de toda sorte, tem 

sua produção dentro de um processo histórico, tendo no próprio homem o autor 

e condutor deste processo como afirma Vico (1668-1774): “(...) a história da 

humanidade distingue-se da história natural porque nós fazemos a primeira e 

não a segunda.”  Vico se torna um marco no período iluminista, rompendo com 

a ciência de influência marcadamente cartesiana, ao mesmo tempo, em que 

rompe com a visão religiosa que atribuía a um processo natural as diferenças 

sociais entre os seres humanos. Marx, vê nos trabalhos de Vico, o que seria 

em sua época um estágio primeiro do que viriam se tornar as sociedades 

capitalista, ou seja, seriam tidas por sociedades pré-capitalistas.    

A violação de Direitos Humanos se dá desde os tempos mais remotos 

da humanidade, têm-se relatos em amplas bibliografias sobre tudo ao longo da 

história da humanidade, existem milhares de situações nesta natureza, tem-se 

inclusive, nos livros históricos que compõem a Bíblia, onde se percebe relações 

de escravidão, de injustiças, de maus tratos e um sem par de violações de toda 

a sorte. No Livro Atos dos Apóstolos há relatos da escolha de Diáconos, que 

tinham por função assistir as viúvas e os órfãos, que para época e a cultura 

ficavam em estágio de total abandono.  Estas violações passam a ser 

resignificadas ao longo de um processo histórico e adquire formas mais 

requintadas a partir da reestruturação do sistema capitalista de produção sobre 

tudo após a Revolução industrial que segundo alguns estudiosos do assunto, 

deu-se em três fases distintas, sendo a primeira exclusivamente na Inglaterra, 

a partir de meados do século XVIII, com advento do tear mecânico e das 

máquinas a vapores num segundo momento, a partir de meados do século XIX, 

onde países como França, Alemanha e Itália, onde inicia-se o processo da 

utilização do aço pela indústria, a descoberta de motores a combustível, o uso 

da energia elétrica, a locomotiva a vapor, o avanço da indústria química e a 

terceira fase, ou terceiro momento se dá nos séculos XX e XXI até os dias de 

hoje sobre tudo pelo avanço da eletrônica, da eletromecânica, da computação, 

da tecnologia nas mais diversas áreas. (Braudel, 1997).  A discussão que se 

faz a partir da modernização dos processos de produção, passa 
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exclusivamente pelas perguntas. Quem tem acesso a toda a esta tecnologia? 

Como é divido o lucro? A mais-valia, como Marx abordava em seus escritos 

sobre o Capital e Trabalho de que forma ela é resignificada em nossos dias?  

Que dignidade é dada ao trabalhador? Estas e muitas perguntas são de várias 

formas abafadas dentro do sistema capitalista de produção. (Marx, 1988) 

Cada vez que um direito de um indivíduo é usurpado, ele não se dá de modo 

singular, mas atinge toda uma pluralidade de indivíduos por extensão. (Marx, 

1988). Guerras, conflitos, genocídios fazem partem da história de inúmeros 

povos, desde os tempos primitivos, até os dias de hoje. Os noticiários diários 

estão repletos de acontecimentos que se constituem violações de Direitos em 

todas as partes do mundo, embora, existem países que ocupam os primeiros 

lugares no ranking de violações. As necessidades são de toda a sorte, alguns 

sofrem por não ter lugar para morar, outros não possuem saneamento básico, 

educação, saúde, segurança física e alimentar, falta de liberdade de 

expressão, sofrem preconceitos étnicos, políticos, religiosos, violência de 

gênero e mais infinidade, de violações, mas por pior que sejam estas 

necessidades, na base está a falta de dignidade na produção de sua própria 

existência de seus familiares. Engels, percebe desde muito cedo que a 

expansão das relações comerciais, o uso do dinheiro e a usura e a propriedade 

privada estão na base de um processo social que vem a desagregar o modelo 

de família existente, trazendo novas formas de dominação e exploração e 

miséria, conforme escreve: 

Com a expansão do comércio, o dinheiro, a usura, a 

propriedade territorial e a hipoteca, progrediram rapidamente a 

centralização e a concentração das riquezas nas mãos de uma 

classe pouco numerosa, o que se fez acompanhar do 

empobrecimento das massas e do aumento numérico dos 

pobres. A nova aristocracia da riqueza acabou por isolar a 

antiga nobreza tribal, em todos os lugares onde não coincidiu 

com ela (em Atenas, em Roma e entre os germanos). E essa 

divisão de homens livres em classes, de acordo com seus 

bens, foi seguida, sobretudo na Grécia, de um extraordinário 
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aumento no número dos escravos, cujo trabalho forçado 

constituía base de todo o edifício social.(Engels 2008) 

O Conjunto destes aspectos levantados por Engels colaboram de modo incisivo 

para a formação de um exércitos de menos assistidos, não só na Inglaterra 

mas, em todos os países onde este modelo foi implantado, ou seja, em 

praticamente todo o mundo.  

  

 

IDEIAS OU IDEOLOGIAS 

 Dificilmente têm-se relatos de pessoas que ultrapassaram os 120 anos de 

idade, poucos são os que passam dos 100 anos. Mas é sabido pelos jornais, 

livros e outras fontes documentais, que mesmo com está brevíssima existência, 

ideologias são construídas e propagadas e que perpassam diversas gerações, 

conforme o interesse, o poder aquisitivo e a organização do grupo que a 

alimenta, traz toda uma gama de benévolos ou infortúnios, mais, este segundo 

do que o primeiro, para centenas de gerações, com consequências das mais 

variadas e por muitas vezes perversas e cruéis á população menos assistida. 

Dependendo como a educação e a cultura se estruturarem, estabelece-se a 

influência de um sobre o outro, neste sendo Freire afirma: 

que ensinar exige refletir sobre a correspondência do 

trabalho docente numa dimensão que caracteriza a sua 

ação como mediação para formação, transformação e 

emancipação humana. Para que emancipamos, temos que 

ser iniciado num processo emancipatório, caso o contrário, 

estaremos tão somente reproduzindo o que o sistema nos 

propõem. (Freire, 1997) 

Conforme o entendimento, a reflexão do corpo docente, ou podemos ver 

e enxergar as armadilhas, as sutilezas, as ideologia que estão presente nos 

processos educativos, formativos, informativo, de trabalhos, de mídia em geral 
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e, partir disto trabalhar para compreensão, aprimoramento e até a superação 

dos mesmos, rompendo com o que se estabelece como contraditório, ao 

contrário, podemos cair em leituras rasas, premiar o senso comum como 

“último” estágio ou até, como se diz nos ditados populares com grandes cunhos 

de verdade, “golpear o vento”  “assoprar contra tempestades”, dar “socos na 

água”, ou seja, a mensagem do nosso trabalho será quase que inócua.  Ainda, 

que choquem tais expressões, são necessárias para que acordemos de sonos 

profundos, de processos sociais anestésicos, e não reproduzamos como dizia 

Geraldo Vandré um admirável gado novo, todo que nós é inculcado pelos mais 

diversos meios, sobre pena, e aumentarmos em gênero, número e grau o 

sofrimento alheio e o nosso também. Neste sentido uma compreensão ampla 

da realidade que o cerca, como diz Pierre Bourdieu: 

Levar á consciência os mecanismos que tornam a vida 

dolorosa, inviável até, não é neutralizá-los; explicar as 

contradições não é resolvê-las. Mas, por mais cético que se 

possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, 

não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir 

aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu 

sofrimento a causas sociais e assim se sentires desculpados; e 

fazendo conhecer amplamente a origem social, coletivamente 

oculta, da infelicidade, sob todas as suas formas, inclusive as 

mais intimas e mais secretas. (Bourdieu, 2011). 

O que Bourdieu nos propõe é um processo constante de vigilância sobre tudo 

que nos cerca e nos é passado, tomando o cuidado de não tomar nada como 

verdade absoluta, sem uma profunda reflexão e olhar histórico e sociológico 

sobre o fato, no intuito de se ver quem fala, o que fala e porque fala tais coisas, 

se estas respostas não forem satisfatórias, coloque a necessário dúvida sobre 

a intencionalidade, tendo a consciência de que tal qual na Grécia antiga,  hoje 

temos novos sofistas e que ajudados pela mídia de massa, aliadas a interesses 

políticos e do grande capital, estão articulados de modo tal que pouco se 

importam com quem esteja mais ou menos assistidos, olham somente para os 

seus próprios umbigos e seus interesses mesquinhos. Lembrando  Paulo Freire 
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em seu livro Pedagogia da Autonomia pg. 68 quanto coloca “ Educar exige 

apreensão da realidade” Se o Formador, o Educador, o Professor, não tiver 

informações, reflexões, formações privilegiadas, que tipo de trabalho de 

qualidade poderá fazer com o aluno? Qualidade parcial, do mesmo modo que 

se o conhecimento da realidade e de tudo que se relaciona com a mesma 

estiver obscuro, nebuloso, ao seu olhar, o mesmo interpretará de forma parcial 

e limitada, e é sabido que diagnósticos parciais e limitados podem levar na 

área médica a estágios doentios gravíssimos, como é colocado num jargão 

popular, em muitos cursos de educação a frase que na medicina o erro ao seu 

extremo, a terra o encobre, já na educação se perpetua pelas espécies, através 

da cultura, da ideologia, da informação de massa, da falta de tempo para 

reflexões, da indiferença e assim por diante.  Dimenstein compara a vida dos 

menos assistidos como uma partida de futebol no domingo, onde no sábado só 

toma o café da manhã, no almoço um sanduiche e não janta, no domingo não 

toma café e o resultado só pode ser um. (Dimenstein, 1994.) Atesta ele que a 

cidadania no Brasil está só no papel e vê na educação possibilidades para 

superação deste quadro:  

Por isso, a educação é um dos pilares básicos da democracia. 

Quanto maior a politização, mais difícil será a vida dos 

demagogos. Não apenas uma questão política, mas de 

reclamar por tosos os seus direitos. O direitos de não morrer 

numa fila do SUS, de ter direitos trabalhistas garantidos, de ser 

indenizados por ter ingeridos produtos estragados. 

(Dimeinstein , 1994). 

E assim por diante, a menos assistência, atinge a pobres, excluídos, 

indigentes, idosos, indígenas, desempregados, doentes, dependentes 

químicos, menores em conflitos com a lei, presos, crianças em idosos em 

estado de abandono, subempregados, mulheres, estrangeiros, negros, 

pessoas com orientações sexuais diferenciadas, e uma lista que varia de 

acordo com cada região, embora o pano de fundo de tudo isto, está na 

sociedade de classes de qual o sistema de produção capitalista se sustenta. 
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Professor Orientador: Prof.º Dr. Eric Gustavo Cardin 

Instituição de Ensino Superior: Unioeste Toledo 

Relação Interdisciplinar no trabalho): Artes, Lingua Portuguesa. 

RESUMO: 

Todos os trabalhos desenvolvidos tem como foco perceber a existência 

de uma  A relação entre a definição do menos assistido no ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) e o menos assistido na Literatura 

Sociológica. 

JUSTIFICATIVA: O sistema de sócioeducação é um espaço que procura 

privilegiar e unir os vários processos voltados à forma de se garantir condições 

mínimas para após um período de internação, quando tiver que retornar a 

sociedade, possa fazê-lo de forma mais tranquila possível. Segundo o 

Paradigma do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) 

“Toda pessoa nasce com um potencial e tem direito de 

desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu potencial as pessoas 

precisam de oportunidades. O que uma pessoa se torna ao 

longo da vida depende de duas coisas: as oportunidades que 

tem e as escolhas que fez. Além de ter oportunidades as 

pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas.  

Portanto, as pessoas devem ser dotadas de critérios para 

avaliar e tomar decisões fundamentadas.”   (SINASE pg. 52) 

 Percebe-se quão importante é tentar entender o que se passa 

com estes sujeitos e como se apropriam de diversos elementos que são postos 

para auxiliá-los, de modo a poder resignificar conceitos e atitudes que lhe 

possibilitem a construção de uma nova base para suas vidas, após este 

período de internação. Entender estes mecanismos constitui-se mister, para 

compreensão da realidade material e ideológica que cerca os diversos atores 

sociais em questão, por atores sociais, aqui se entenda: (professores, alunos, 

técnicos, funcionários públicos, a comunidade sócio educativa como um todo, 

políticos, e a sociedade em geral) facilitando perceber as contradições 
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presentes na sociedade capitalista moderna e pós-moderna, contradições 

estas em si e nas suas diversas relações e inter relações.  Ou seja, uma 

abordagem para que se oportunizem reflexões sociais e no campo educacional 

para além do modelo capitalista, que está posto, permitindo com diria Wright 

Mills (1969) desenvolver a "imaginação sociológica", ou seja, um modelo que 

não cerceie a compreensão da realidade que o cerca e que, possa levar a 

quem quer que seja a uma visão mais aprofundada entre as diversos fatores 

sociais que agem concomitantes no cenário social e que aos olhos do senso 

comum passam despercebidos a suas inter relações, como se uma coisa fosse 

completamente independente da outra. 

  Para que isto ocorra de forma que os trabalhos cheguem ao um bom 

termo é muito importante que profissionais dedicados e bem preparados 

somem esforços afim de que sejam oportunizados aos adolescentes alunos 

uma condição de resignificar suas práticas e reflexões sobre tudo nas questões 

que perpassam pela compreensão de suas condições de existência, conforme 

preconiza o SINASE onde cita: 

É imprescindível a composição de um corpo técnico que 

tenha conhecimento específico na área de atuação profissional 

e, sobretudo, conhecimento teórico-prático em relação à 

especificidade do trabalho a ser desenvolvido. Sendo assim, os 

programas socioeducativos devem contar com uma equipe 

multiprofissional com perfil capaz de acolher e acompanhar os 

adolescentes e suas famílias em suas demandas bem como 

atender os funcionários; com habilidade de acessar a rede de 

atendimento pública e comunitária para atender casos de 

violação, promoção e garantia de direitos. As diferentes áreas 

do conhecimento são importantes e complementares no 

atendimento integral dos adolescentes. A psicologia, a terapia 

ocupacional, o serviço social, a pedagogia, a antropologia, a 

sociologia, a filosofia e outras áreas afins que possam agregar 

conhecimento no campo do atendimento das medidas 

socioeducativas. (SINASE, pag. 53). 
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 Neste sentido, a sociologia tem importantes contribuições sobre 

tudo no estudo da complexa realidade que cerca as questões de 

sócioeducação, sobre tudo pelo papel da pesquisa científica nos diversos 

aspectos que permeiam a realidade em questão, possibilitando reflexões 

oportunas as quais auxiliam na compreensão de elementos comparativos ora 

balizados pelas teorias, ora por estatísticas, quando não pelas duas formas de 

abordagem e que pelas reflexões que são geradas a partir da analise de fatos 

sociais (Durkheim, 1978), os quais permitem uma ação mais consciente de 

seus limites e possibilidades, de intervenção sobre a realidade.  

PROBLEMA /PROBLEMATIZAÇÃO:  

  A partir de um paralelo entre das teorias de Karl Marx e Emíle 

Durkheim, ao se debruçarem para buscar a compreensão sobre problemas de 

comportamentos desviantes, a delinqüência infanto-juvenil, a marginalização 

cada vez maior de indivíduos, sobre tudo das camadas mais pobres da 

sociedade, a expressiva quantidade de excluídos socialmente deste o nascer, 

passando pela infância e juventude, constituindo-se para muitos esta como 

sendo etapa final de suas miseráveis vidas. Entender hodiernamente como 

estes problemas estão presentes mesmo que resignificados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) é objeto de investigação deste trabalho.  

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO: 

 A partir da compreensão relacional entre os teóricos ao longo da 

história, o objetivo principal passa a ser em produzir conhecimento que de 

suporte teórico de pesquisa para professores, educadores sociais e demais 

técnicos e de unidades de sócio educação com a finalidade de subsidiar 

reflexões e discussões que levem a consciência mais aprofundada de toda a 

teia de relações sociais que culminam no fato do indivíduo estar ali ao mesmo 

tempo em que, se buscará fugir de leituras rasas, descoladas da realidade, e 

quando muitas vezes tomadas de maneira superficial. Oportunizar também ao 

aluno da sócioeducação a luz do conhecimento uma compreensão ampla da 

realidade que o cerca, como diz Pierre Bourdieu: 
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Levar á consciência os mecanismos que tornam a vida 

dolorosa, inviável até, não é neutralizá-los; explicar as 

contradições não é resolvê-las. Mas, por mais cético que se 

possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, 

não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir 

aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu 

sofrimento a causas sociais e assim se sentires desculpados; e 

fazendo conhecer amplamente a origem social, coletivamente 

oculta, da infelicidade, sob todas as suas formas, inclusive as 

mais intimas e mais secretas. (Bourdieu, 2011). 

  É possível vislumbrar formas de intervenção na realidade, a partir 

da formação de uma consciência crítica de seus Direitos que lhe foram de 

alguma forma negada, dificultado com isto a compreensão de seus deveres. 

Tanto para profissionais da sócioeducação, professores e alunos, faz 

importante uma re-leitura do ECA, a luz de teorias que se por si não 

respondem a totalidade dos desafios da prática social, mas que, sem elas seria 

impossível avançar na compreensão das mesmas.   

PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARTE I 

FORMAÇÃO PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL. 

NÚMEROS DE ALUNOS: 20 Alunos aproximadamente. 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA MÍNIMA 32 HORAS.  

LOCAL: Centro de Socioeducação de Cascavel – CENSE II – APED do 

CEEBJA Joaquina Mattos Branco.  

 MODALIDADE: 08 Oficinas de 04 de Duração cada.  

1ª ATIVIDADE (Oficina Um) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade. (04 horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  
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Prof. Mauro Moreira Gabardo – Apresentação do Projeto. 

c)-Conteúdo Específico: Menos Assistidos e Excluídos. Quem são eles? Onde 

estão? 

d)- Conteúdo Básico: Educação e Luta de Classes, Exclusão Social. 

e)- Objetivos: Perceber a existência de uma sociedade de classes e as 

relações com os processos de menos  assistência e exclusão. 

f)-Texto Básico: Classes sociais, lutas de classe e movimentos sociais. 

g)- Bibliografia:  

ORSO, Paulino José, GONÇALVES, Sebastião Rodrigues, MATTOS, Valci 

(org). Educação e lutas de classes. Editora Expressão Popular, São Paulo- SP, 

2008. Pg. 65 a 93. 

h)- Metodologia: Leitura, Debate, exposição em Power Point, Trecho do Filme e 

Documentário. Produção Escrita. Estudo de Representação Teatral.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, texto com resumo do projeto, 

folhas para escrever, Texto básico de estudo. Documentário 

Youtube(www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg)    Ilhas das Flores. Texto do 

Teatro sob o título: Pobres, Desvalidos e Excluídos Socialmente. PDES)  

autoria do professor Mauro Moreira Gabardo. 

k)- Atividades:Debate sobre o projeto, Confecção de  Poesia ou Texto, sobre o 

tema: Sociedade de Classes, exclusão social. Leitura do Teatro para 

apresentação no termino das oficinas.  

Teatro: PDES (Pobres, Desvalidos e Excluídos Socialmente) 

m)- Avaliação: Debate e produção textual.  

n)- Tempo de Estudo 04 horas + Ativ. Prática em sala 04 horas 
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subtotal 08 horas. 

_______________________________________________________________ 

2ª ATIVIDADE (Oficina Dois) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade. (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014     

c)-Conteúdo Específico: Alienação e Trabalho. 

d)- Conteúdo Básico: Servidão na modernidade. 

e)- Objetivos: Perceber  o processo de alienação ao qual o ser humano é 

submetido na sociedade capitalista e alienação voltada para a produção e 

miséria, simultaneamente.  

f)-Texto Básico: Texto e Filme do documentário: A servidão moderna 

https://www.google.com.br/#q=texto+texto+sobre+servid%C3%A3o+moderna 

www.delaservitudemoderne.org/portugues1.html 

g)- Bibliografia complementar: Google Acadêmico. 

Dos excluídos necessários aos excluídos desnecessários1 

DO NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. "Dos excluídos necessários aos excluídos 

desnecessários1." No meio da rua (2000): 56.  

h)- Metodologia: Leitura, Debate, apresentação do material em Power Point 

Filme e Documentário. Produção Escrita. Estudo de  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, texto com resumo do projeto, 

folhas para escrever, Texto básico de estudo. Documentário 

:www.delaservitudemoderne.org/portugues1.html 

http://www.delaservitudemoderne.org/portugues1.html
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=1zWKZRkAAAAJ:RHpTSmoSYBkC&hl=pt-BR&oi=p
http://www.delaservitudemoderne.org/portugues1.html
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Texto do Teatro: Pobres, Desvalidos e Excluídos Socialmente. (PDES) 

k)- Atividades:Debate sobre o projeto, Confecção de  Produção de Texto ou 

Poesia, sobre o tema: Sociedade de Classes, exclusão social. Leitura do 

Teatro para apresentação no termino das oficinas. Concurso de Desenho ou 

pintura sobre o tema. 

m)- Avaliação: Debate, Ensaio Teatral,  e produção Artística, Desenho  

N)- TEMPO DE ESTUDO 04 HORAS + ATIV. PRÁTICA EM SALA 04 HORAS 

SUB TOTAL 08 HORAS. 

 

_______________________________________________________________ 

3ª ATIVIDADE (Oficina Três) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade.  (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  

c)-Conteúdo Específico: Exclusão Social. 

d)- Conteúdo Básico: Pessoas menos assistidas, excluídos de nossa 

sociedade. 

e)- Objetivos: Perceber os processo de alienação ao qual o ser humano é 

submetido na sociedade capitalista e alienação voltada para a produção e 

miséria, simultaneamente.  

f)-Texto Básico : De sobreviventes a atores políticos. Revista mundo jovem, 

outubro de 2014. (www.mundojovem.com.br) + Documentário “Nós da rua no 

site:https://www.youtube.com/watch?v=8YT35mABNWo 

http://www.mundojovem.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=8YT35mABNWo
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g)- Bibliografia complementar: Poema o Bicho – de Manoel Bandeira. In: 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N_DEkVEBA64 

h)- Metodologia: Leitura do texto, Debate, apresentação dos documentários, 

Novo Debate, Filme e Documentário. Construção de uma paródia. Estudo de 

Representação Teatral.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, texto com resumo do projeto, 

folhas para escrever, Texto básico de estudo.. Texto do Teatro PDES autoria 

do professor Mauro Moreira Gabardo. 

k)- Atividades:Debate sobre o texto e documentários. Confecção de Música ou 

Rap, sobre a vida na rua. Ensaio do Teatro.  

m)- Avaliação: Debate e produção da paródia ou do rap.   

N)- TEMPO DE ESTUDO 04 HORAS + ATIV. PRÁTICA EM SALA 04 HORAS 

SUBTOTAL 08 HORAS. 

_______________________________________________________________ 

4ª ATIVIDADE (Oficina Quatro) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade. (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  

c)-Conteúdo Específico: História do Colonialismo Português e Espanhol. 

d)- Conteúdo Básico: Conflito de terras, escravidão indígena, Conflitos Estado x 

Igreja. Exploração humana. 

e)- Objetivos: Perceber  as lógicas da sociedade capitalistas, sobre tudo a partir 

dos Estados Unidos, que tem por normatizador e regulador do mercado 

mundial, tendo como parâmetro a cotação do dólar.  



37 

 

f)-Texto Básico Bibliografia:  

 TODOROV, Tzvetan , Da colonização ao pós-colonialismo. A questão do 

outro, São Paulo, Martins Fonte, 1999. 

g)- Texto ou material complementar: 

Da Colonização ao pós-colonialismo. Fevereiro / 2014. Página 15. Disponível 

em www.mundojovem.com.br 

h)- Metodologia: Leitura, Debate, exposição em Power Point,  Trabalho com 

Filme e  Produção Escrita. Ensaio da Representação Teatral PDES.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, Filme A Missão. Ensaio do 

Teatro PDES, autoria do professor Mauro Moreira Gabardo. 

k)- Atividades:Debate sobre os textos. Assistir o  Filme: A Missão. Avaliação do 

Filme, com Roteiro de perguntas, conforme Anexo. Disponíveis em Locadoras 

em Geral. Ensaio do Teatro PDES para apresentação no termino das oficinas.  

m)- Avaliação: Debate e produção textual.  

n)- Tempo de Estudo 04 horas + Ativ. Prática em sala 04 horas 

subtotal 08 horas. 

_______________________________________________________________ 

5ª ATIVIDADE (Oficina Cinco) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade. (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  

c)-Conteúdo Específico: Ideologia 

d)- Conteúdo Básico: Mídia e Educação 

http://www.mundojovem.com.br/
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e)- Objetivos: Perceber que as ideias são propagadas de forma com que se 

vejam as coisas e não enxerguem para além daquilo que estão vendo, quando 

estão vendo.  

relação com o processo de menos  assistência e exclusão..  

f)-Texto Básico (Bibliografia). 

Texto: A Era do Capital – Eric Hobsbawm, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996 

disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/sugestao_leitura/so

ciologia/era_capital.pdf 

Introdução, página 17 a 25. Capítulo XVI. Conclusão, páginas 307 a 312. 

g) Texto ou materiais complementares: 

Pensamento: “É bom não esquecer que, se há 10 galinhas e 

14 pessoas, não significa que há uma galinha para cada 

pessoa. Uma delas pode ser dona de nove. Nossa distribuição 

de renda ainda é das piores do Mundo”. Frei Betto. 

 

h)- Metodologia: Leitura, Debate, exposição em Power Point, Trecho do Filme e 

Documentário. Produção Escrita. Estudo de Representação Teatral.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, Filme: Capitalismo uma história 

de amor. (youtube) https://www.youtube.com/watch?v=FaMRSjiL4IE 

k)- Atividades:Debate sobre o projeto, Assistir Filme A Missão. Produção de um 

texto coletivo sobre o filme. Ensaio Teatro PDES, para apresentação no 

termino das oficinas.  

m)- Avaliação: Debate e produção textual.  

n)- Tempo de Estudo 04 horas + Ativ. Prática em sala 04 horas 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/sugestao_leitura/sociologia/era_capital.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/sugestao_leitura/sociologia/era_capital.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FaMRSjiL4IE


39 

 

subtotal 08 horas. 

_______________________________________________________________ 

6ª ATIVIDADE (Oficina Seis) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade. (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  

c)-Conteúdo Específico: Classes Sociais 

d)- Conteúdo Básico: Educação e Movimentos Sociais.. 

e)- Objetivos: Enxergar a  educação como um dos pilares base para os 

movimentos sociais e transformação da sociedade.  

f)-Texto Básico Bibliografia: 

ENGELS, Frederich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, 1ª Ed. 

Boitempo Editorial, São Paulo, 2008.  (Em anexos) 

 

g)- Textos ou materiais complementares:  

Levar á consciência os mecanismos que tornam a vida 

dolorosa, inviável até, não é neutralizá-los; explicar as 

contradições não é resolvê-las. Mas, por mais cético que se 

possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, 

não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir 

aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu 

sofrimento a causas sociais e assim se sentires desculpados; e 

fazendo conhecer amplamente a origem social, coletivamente 

oculta, da infelicidade, sob todas as suas formas, inclusive as 

mais intimas e mais secretas. (Bourdieu, 2011). 
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BOURDIEU, Pierre, (coord.) A Miséria do mundo. Petrópolis, Vozes, 1997. P. 

735. 

h)- Metodologia: Leitura, Debate, exposição em Power Point, Documentário. 

Trecho do Filme e Documentário. Produção Escrita. Estudo de Representação 

Teatral.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, texto com resumo do projeto, 

folhas para escrever, Texto básico de estudo, papel bobina, cola, tesoura. 

Revistas para recorte. 

k)- Atividades:Debate sobre o projeto, trabalho com recorte e colagens e 

palavras e imagens, sob o título, Contradições da Modernidade Confecção de 

um Painel. Ensaio do Teatro.  

 m)- Avaliação: Debate e Construção do Painel. 

 n)- Tempo de Estudo 04 horas + Ativ. Prática em sala 04 horas 

subtotal 08 horas. 

_______________________________________________________________ 

7ª ATIVIDADE (Oficina Sete) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade. (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  

. 

c)-Conteúdo Específico: Educação como forma de minimizar a exclusão. 

d)- Conteúdo Básico: Educação e Luta de Classes, Exclusão Social. 

e)- Objetivos: Perceber a existência de uma sociedade de classes e relação 

com o processo de menos  assistência e exclusão..  
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f)-Texto Básico (Bibliografia):  

g)- Textos e matérias complementares. 

Pensamento: “A escola não é 
antidemocrática pelo seu conteúdo, 
mas por ofertar propostas diferentes 
e desiguais para cada classe social” 
Gramsci 

Documentário: A História das Coisas.  

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 

 

h)- Metodologia: Leitura, Debate, exposição em Power Point, Trecho do Filme e 

Documentário. Produção Escrita. Estudo de Representação Teatral.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, texto com resumo do projeto, 

folhas para escrever, Texto básico de estudo.. Texto do Teatro. 

k)- Atividades:Debate sobre os textos, Confecção de  Poesia ou Texto, sobre o 

tema: Sociedade de Classes, exclusão social. Ensaio do Teatro para 

apresentação no termino das oficinas.  

m)- Avaliação: Debate e produção textual.  

n)- Tempo de Estudo 04 horas + Ativ. Prática em sala 04 horas 

subtotal 08 horas. 

_______________________________________________________________ 

8ª ATIVIDADE (Oficina Oito) 

a)- Estudo para a preparação e Apresentação da Atividade.  (04 Horas) 

b)- Conteúdo Estruturante: Projeto PDE de Sociologia 2014  

c)-Conteúdo Específico: Visão Sociológica da Realidade Social. 

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
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d)- Conteúdo Básico: Mídia e Educação, a imagem midiático do excluído. 

e)- Objetivo: Ver e enxergar, a realidade de forma crítica, retirando tudo aquilo 

que dificulta a visão do real. Ouvir e escutar a realidade a partir de estabelecer 

filtros sobre tudo aquilo que nós é passado, mas não necessariamente 

corresponde a totalidade, e todas as situações tem ao menos dois lados, 

quando não mais e que ao ser desconsiderado em uma análise séria, tem se 

apenas impressões do real, e impressões são na maioria das vezes aparência, 

e em muitos casos aparência e essência são inversamente proporcionais. 

f)-Texto Básico: Bibliografia:  

Wright Mills (1969) desenvolver a "imaginação sociológica", ou seja, um 

modelo que não cerceie a compreensão da realidade que o cerca e que possa 

levar a quem quer que seja, a uma visão mais aprofundada entre as diversos 

fatores sociais que agem concomitantes no cenário social e que aos olhos do 

senso comum passam despercebidos a suas inter-relações, como se uma 

coisa fosse completamente independente da outra. 

MILLS C. Wrigth. A imaginação sociológica. Zahar. Rio de Janeiro, 1975.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(...) a Sociologia tem a função de ir além da leitura e da interpretação teórica da 

sociedade, (...) Espera-se da disciplina de Sociologia que ela contribua para 

que os sujeitos – nesse contexto, os envolvidos no processo pedagógico – 

tenham recursos para desconstruir e desnaturalizar conceitos tomados 

historicamente como irrefutáveis, de maneira que melhorem seu senso crítico e 

também possam transformar a realidade e conquistar mais participação ativa 

na sociedade (...) é tarefa inadiável da escola e da sociologia a formação de 

novos valores, de uma nova ética e de novas práticas que indiquem a 

possibilidade de construção de novas relações sociais. (PARANA, 2008) 

PARANÁ. Governo do Estado. Secretária Estadual de Educação. In: 

www.sociologia.seed.pr.gov.br/, Curitiba, PR.  2008. Visitado em 20/09/14. 

http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/
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g)- Textos ou materiais complementares. 

“- O encarceramento dos "consumidores falhos", pois "a busca da pureza pós-

moderna expressa-se diariamente com a ação punitiva contra os moradores 

das ruas pobres e das áreas urbanas proibidas, os vagabundos e os 

indolentes" (Bauman, 1998:26). Consolidou-se a indústria carcerária: "Durante 

os últimos vinte e cinco anos, a população de encarcerados e de todos os que 

obtêm a sua subsistência da indústria carcerária — a polícia, os advogados, os 

fornecedores de equipamento carcerário — tem crescido constantemente. O 

mesmo aconteceu com a população de ociosos — exonerados, abandonados, 

excluídos da vida econômica e social. Conseqüentemente, como seria 

previsível, aumentou o sentimento popular de insegurança" (Bauman, 1998:49; 

Wacquant, 2000). Finalmente, a barbárie das prisões enquanto depósito de 

"hombres infames", nas quais passa a predominar uma orientação repressiva, 

aumenta a duração das penas privativas de liberdade, restringindo-se a vida 

dos apenados nos presídios de segurança máxima, com o abandono dos ideais 

"correcionais" da época anterior.  

BAUMAN, Z. Comunidade: A busca por segurança no mundo atual. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2003.  

 

Mensagem: Reforma Social. CD nº 03 – Momento Espírita, mensagem n 7.  

h)- Metodologia: Leitura, Debate, exposição em Power Point, Trecho do Filme e 

Documentário. Produção Escrita. Estudo de Representação Teatral.  

i)- Material didático: Notebook, caixa acústica, texto indicativo para trabalho. 

Texto do Teatro autoria do professor Mauro Moreira Gabardo. CD de 

mensagem,  
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k)- Atividade:Debate sobre o projeto, Confecção de  Poesia ou Texto, sobre o 

tema: Sociedade de Classes, exclusão social. Leitura do Teatro para 

apresentação no termino das oficinas.  

m)- Avaliação: Apresentação do Teatro e  Debate. Cartaz com o título: Aprendi 

que: Modelo de trabalho a estilo da Ferramenta Wiki, onde um completa o 

pensamento que o outro deixou.  

n)- Tempo de Estudo 04 horas + Ativ. Prática em sala 04 horas 

subtotal 08 horas. 

_______________________________________________________________ 

 

TOTAL DE HORAS DE ATIVIDADES COM ALUNOS: 32 HORAS. 

TOTAL DE HORAS DE ESTUDO E PESQUISA:          32 HORAS. 

TOTAL DE TRABALHO COM ALUNOS:    64 HORAS.  

 

PARTE II – GRUPO DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORES DOS CEEBEJA 

JOAQUINA MATTOS BRANCO E CEEBJA WILSON ANTÔNIO NEDUZIAK 

Público Alvo: Professores e Funcionários dos CEEBJAS Joaquina Mattos 

Branco e Wilson Antônio Neduziak, Funcionários, demais profissionais das 

Unidades Socioeducativas, Comunidade Escolar.    

Horário: Sextas Feiras , das 07:30 ás 11:30 – Durante 8 encontros DE 04 

Horas. Sendo um Total de 32 horas de preparação + 32 horas de Aplicação 

junto aos professores. 

A)- TEXTOS A SEREM TRABALHADOS: 
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1º ENCONTRO 

a)- NEGRI, Antonio; COCCO, Giuseppe. Glob(AL) - BIOPODER E LUTA EM 

UMA AMÉRICA LATINA GLOBALIZADA Rio de Janeiro: Editora Record, 

2005. 271 páginas. (tradução: Eliana Aguiar) Por Francis Sodré 1 Um livro 

perturbante. 

Este texto encontra-se no Anexo, texto 2. 

b)- Texto 5 do Anexo. 

Texto Esquerda ou Direita por Ariano Suassuna. In: 

http://blogdojolugue.blogspot.com.br/2014/07/ariano-suassuna-esquerda-e-

direita.html 

c)- Texto 9 – Anexos. ( Engels, Frederich). 

2º ENCONTRO 

FREDERICH, Engels, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, 1ª Ed. 

Boitempo Editorial, São Paulo, 2008.  Introdução p. 45-62. 

3º ENCONTRO 

Documentário Youtube(www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg)    Ilhas das 

Flores. 

BOURDIEU, Pierre, (coord.) A Miséria do mundo. Petrópolis, Vozes, 1997. 

Introdução + p.735. 

4º ENCONTRO 

b)- Texto: DIMEINSTEIN, Gilberto, O cidadão de Papel. A Infância, a 

Adolescência e os Direitos Humanos no Brasil. Ed.  Ática, 12ª Ed. São Paulo, 

1994. Pg. 7 a 25. 

 

http://blogdojolugue.blogspot.com.br/2014/07/ariano-suassuna-esquerda-e-direita.html
http://blogdojolugue.blogspot.com.br/2014/07/ariano-suassuna-esquerda-e-direita.html
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5º ENCONTRO 

(Texto 7 dos Anexos) 

a)-  Retrato da infância e da juventude atual  

FEITOSA, Juliane Biazze. A Internação do Adolescente em Conflito com a Lei 

como “Única Alternativa”: reedição do ideário higienista. Universidade Estadual 

De Maringá Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes Programa de Pós- 

Graduação em Psicologia. Maringá, 2008. P. 28 – 38 

 

b)- Texto Básico : De sobreviventes a atores políticos. Revista mundo jovem, 

outubro de 2014. (www.mundojovem.com.br). Documentário “Nós da rua no 

site:https://www.youtube.com/watch?v=8YT35mABNWo 

 

 

6º ENCONTRO 

FEITOSA, Juliana Biazze. In Higiene Mental (ideias que atravessaram o Século 

XX) – org. Boarini, Maria Lúcia. EDUEM, Maringá - PR. 2012. P. 79 a 109. 

 

7º ENCONTRO 

b)- HOBSBAWM, Eric J. A era do capital: 1848-1875. 2009. Editora Paz e 

Terra A Era do Capital é a história do triunfo global do capitalismo. Neste 

volume o autor discorre sobre o conceito das sociedades de massa, 

impulsionadas pela noção de progresso, em um período repleto de 

contradições que deram origem à modernidade do século XX. Introdução e 

Conclusão. 

 

8º ENCONTRO 

http://www.mundojovem.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=8YT35mABNWo
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a)- Documentário: A História das Coisas.  

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 

b)- MARX, Karl. As crises econômicas do capitalismo. Ciência e Cultura, São 

Paulo, 1988. Introdução e Capítulo 1. 

 

ROTEIRO DE TRABALHO PARA PROFESSORES. 

1)- Introdução ao Texto – Professor PDE – Mauro Moreira Gabardo 

2)- Leitura Individual ou em Grupo. 

3)- Lê-se uma a duas páginas, faz-se comentário. 

4)- Um redator do Grupo anota as ideias relevantes das discussões 

5)- Debate. 

6)- Do que fala o Texto? 

7)- Para quem é escrito? 

8)- Que relações faz-se com o período em que o texto foi escrito e a atualidade. 

9)- No que este texto, auxilia no entendimento da Sociedade e como elepode 

ser útil para conscientizar  professores e educadores. 

10)- Fazer um resumo a partir deste Roteiro, para que possa se digitado, 

colocando o nome de todos os participantes. Levanto em conta os aspectos: 

a)- o que dizer diante disto? O que fazer? - Levantamento a partir do que vimos 

e refletimos, que nos leve a uma ação.  

b)- Elaborar possíveis mudanças a partir de prioridades elencadas, 

primeiramente dentro de mim, da Escola, em casa, na comunidade, etc.- 

Levantamento de pontos possíveis, dentro da nossa realidade e a partir dela. 

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw


48 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



49 

 

TEXTO 1 

Conquista da América 

A Questão do Outro 

Tzvetan Todorov 

Martins Fontes 

2ª edição 

Tradução de BEATRIZ PERRONE MOI 

A DESCOBERTA DA AMÉRICA 

Quero falar da descoberta que o eu faz do outro, O assunto é imenso. Mal 

acabamos de formulá-lo em linhas gerais já o vemos subdividir-se em 

categorias e direções múltiplas, infinitas. Podem-se descobrir os outros em si 

mesmo, e perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente 

diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos 

outros é um eu também, sujei to como eu. Somente meu ponto de vista, 

segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e 

distingui-los de mim. Posso conceber os outros como uma abstração, como 

uma instância da configuração psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro 

ou outrem em relação a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual 

nós não pertencemos. Este grupo, por sua vez, pode estar contido numa 

sociedade: as mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os loucos 

para os "normais". Ou pode ser exterior a ela, uma outra sociedade que, 

dependendo do caso, será próxima ou longínqua: seres que em tudo se 

aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, 

estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que 

chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie. 

Escolhi esta problemática do outro exterior, de modo um pouco arbitrário, e 

porque não podemos falar de tudo ao mesmo tempo, para começar uma 

pesquisa que nunca poderá ser concluída. Mas como falar disso? No tempo de 

Sócrates, o orador costumava perguntar ao auditório qual o seu modo de ex 

pressão, ou gênero preferido: o mito, isto é, a narração, ou a argumentação 
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lógica? Na época do livro, a decisão não pôde ser tomada pelo público. Aha 

teve de ser feita para que o livro existisse. Temos de nos contentar em 

imaginar, ou desejar, um público que teria dado tal resposta, e não outra, e em 

escutar aquela sugerida ou imposta pelo próprio assunto. Escolhi contar uma 

história. Mais próxima do mito do que da argumentação, mas distinta em dois 

pialos: em primeiro lugar, é uma história verdadeira (o que o mito podia mas 

não devia ser); em segundo lugar, meu interesse principal é mais o de um 

moralista do que o de um historiador, O presente me importa mais do que o 

passado. Não tenho outro meio de responder à pergunta de como se comportar 

em relação a outrem a não ser contando uma história exemplar(este é o gênero 

escolhido), uma história tão verdadeira quanto possível, mas tentando nunca 

perder de vista aquilo que os exegetas da Bíblia chamavam de sentido 

antropológico, ou moral. Neste livro se alternarão, um pouco como num 

romance, os resumos, ou visões de conjunto resumidas, as cenas, ou análises 

detalhadas recheadas de citações, pausas, em que o autor comenta o que 

acaba de acontecer, e, é claro, elipses, ou omissões frequentes. Não é esse o 

ponto de partida de toda história? 

Entre os vários relatos que temos à disposição, escolhi um: o da 

descoberta e conquista da América. Por conveniência, estabeleci uma unidade 

de tempo - os cem anos que seguem a primeira viagem de Colombo, isto é, 

basicamente, o século XVI. Estabeleci também uma unidade de espaço – a 

região do Caribe e do México, chamada às vezes de Meso América, e, 

finalmente, uma unidade de ação – a percepção que os espanhóis têm dos 

índios será meu único assunto, com uma única exceção, Montezuma e os 

seus. Duas razões fundamentaram a escolha deste tema co mo primeiro passo 

no mundo cia descoberta do outro. Em primeiro lugar, a descoberta da 

América, ou melhor, a dos americanos, é sem dúvida o encontro mais 

surpreendente de nossa história. Na "descoberta" dos outros continentes e dos 

outros homens não existe, realmente, este sentimento radical de estranheza. 

Os europeus nunca ignoraram total mente a existência da África, ou da Índia, 

ou da China, sua lembrança esteve sempre presente, desde as origens. A Lua 

é mais longe do que a América, é verdade, mas hoje sabemos que aí não há 
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encontro, que esta descoberta não guarda surpresas da mesma espécie. Para 

fotografar um ser vivo na Lua, é necessário que o cosmonauta se coloque 

diante da câmara, e em seu escafandro há um só reflexo: de um outro 

terráqueo. No início do século XVI, os índios da América estão ali, bem 

presentes, mas deles nada se sabe, ainda que, como é de esperar, sejam 

projetadas sobre os seres recentemente descobertos imagens e ideias 

relacionadas a outras populações distantes. O encontro nunca mais atingirá tal 

intensidade, se é que esta é a palavra adequada. O século XVI  veria perpetrar-

se o maior genocídio da história da humanidade. Mas não é unicamente por ser 

um encontro extremo, e exemplar, que a descoberta da América é essencial 

para nós, hoje. Além deste valor paradigmático, ela possui outro, de 

causalidade direta. A história do globo é, claro, feita de conquistas e derrotas, 

de colonizações e descobertas dos outros; mas, como tentarei mostrar, é a 

conquista da América que anuncia e funda nossa identidade presente. Apesar 

de toda data que permite separar duas épocas ser arbitrária, nenhuma é mais 

indicada para marcar o início da era moderna do que o ano de 1492, ano em 

que Colombo atravessa o oceano Atlântico. Somos todos descendentes diretos 

de Colombo, é nele que começa nossa genealogia - se é que a palavra começo 

tem um sentido. Desde 1492 estamos, como disse Las Casas, "neste tempo 

tão novo e a nenhum outro igual" (Historia de las índias, 1, 881). A partir desta 

data, o mundo está fechado (apesar de o universo tornar-se infinito). "O mundo 

é pequeno", declarará peremptoriamente o próprio Colombo (Carta Raríssima, 

7.7.1503 - uma imagem de Colombo transmite algo este espírito, cf. fig. 2). Os 

homens descobriram a totalidade de que fazem parte. Até então, formavam ma 

parte sem todo. Este livro será uma tentativa de entender o que aconteceu 

neste dia, e durante o século seguinte, através da leitura de alguns textos cujos 

autores serão minhas personagens. Eles monologarão, como Colombo, 

dialogarão através de atos, como Cortez e Montezuma, ou através de 

enunciados eruditos, como Las Casas e Sepúlveda, ou ainda, como Durán e 

Sahagún, manterão um diálogo, menos evidente, com interlocutores índios. 

Mas chega de preliminares, vamos aos fatos. Podemos admirar a coragem de 

Colombo; aliás, isso já foi feito milhares de vezes. Vasco da Gama e 

Magalhães talvez tenham feito viagens mais difíceis, mas eles sabiam para 
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onde iam. Apesar de toda a sua segurança, Colombo não podia ter certeza de 

que no fim do oceano não havia um abismo, e, consequentemente, a queda no 

azio. Não podia ter certeza de que a viagem para o oeste não significava uma 

longa descida - estamos (3) no cume da Terra- e que não seria difícil demais 

subir de novo. Em resumo, não podia ter certeza de que o retorno era possível. 

A primeira pergunta nesta investigação genealógica será, por tanto: O que o 

levou a partir? Como a coisa aconteceu?  

Ao ler os escritos de Colombo (diários, cartas, relatórios), poderíamos ter a 

impressão de que seu motivo principal é o desejo de enriquecer (aqui, e em 

seguida, digo de Colombo o que poderia aplicar-se a outros; por ter sido, 1. 

Referências abreviadas aparecem no texto; para as indicações completas, vide 

Notas bibliográficas no fim do livro. Os números entre parênteses, salvo 

indicação em contrário, referem-se aos capítulos, seções. partes etc., e não às 

páginas. frequentemente, o primeiro, deu o exemplo). O ouro, ou melhor, a 

procura deste (já que não se encontra quase nada no início), está onipresente 

no decorrer da primeira viagem. No dia seguinte à descoberta, 13 de outubro 

de 1492, ele anota em seu diário: "Estava atento e tratava de saber se havia 

ouro." E volta a isso constantemente: "Não quero parar, para ir mais longe, 

visitar muitas ilhas e descobrir ouro" (1.11.1492); "O Almirante ordenou-lhes 

que não lhes tomassem nada, para que eles compreendessem que ele só 

procurava ouro" (1.11.1492). Até a sua oração tinha-se transformado: "Que 

Nosso Senhor me ajude, em Sua misericórdia, a descobrir este ouro.” 

(23/12/1492). 

TEXTO 2 

 

NEGRI, Antonio; COCCO, Giuseppe. 

Glob(AL) - BIOPODER E LUTA EM UMA AMÉRICA LATINA GLOBALIZADA 

Rio de Janeiro: Editora Record, 2005. 271 páginas. (tradução: Eliana Aguiar) 

Por Francis Sodré 1 

Um livro perturbante 

O Estado moderno e a democracia nunca caminharam de mãos dadas na 

América Latina. Aliás, o Estado-nação e sua noção de desenvolvimento, nos 
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países de soberania limitada nunca existiram plenamente. Essas são algumas 

das afirmações encontradas em Glob(AL) – Biopoder e luta em uma 

América Latina globalizada. Com autoria dupla de Antonio Negri e Giuseppe 

Cocco (2005), é um livro repleto de argumentos que nos possibilitam pensar a 

crítica posta aos países de capitalismo tardio e suas teorias explicativas ao 

desenvolvimentismo como fonte de respostas para a construção de um Estado 

moderno, racional e “nacional”. A perspectiva do livro vai da emergência do 

projeto-nacional desenvolvimentista (pós-guerra) à crise das políticas 

neoliberais (ao final dos anos 90). A crítica aos ditames cepalinos é um dos 

principais temas debatidos pelos autores. A afirmação de que “a construção do 

Estado na periferia Resenha. 

1. Assistente Social. Doutoranda em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina 

Social – UERJ. Mestre em Saúde Pública/ ENSP-Fiocruz CIDADE E 

SEGREGAÇÃO. 207 tem utilizado um processo híbrido entre formas de 

autoridade política e/ou soberania colonial de um poder patriarcal e/ou 

oligárquico-escravista e formas desenvolvimentistas de um poder tecnocrático-

corporativo, que se atribuíam os títulos de moderno e nacional” (p.47) resumem 

a concepção sobre a construção do Estado moderno na América Latina. Sem 

esperança no desenvolvimentismo Negri e Cocco (2005) demonstram que o 

desenvolvimentismo sempre teve o propósito único de crescimento econômico, 

ordenamento da produção de riqueza das classes dominantes e a 

intensificação da exploração e, jamais, discutiu as determinações contraditórias 

entre as relações salariais e o trabalho. Qual o núcleo central dos argumentos 

deste livro? A afirmação que o projeto desenvolvimentista é um projeto já 

testado e que não deu certo. Ao contrário do que afirmam os cepalinos, a 

causa central de nosso subdesenvolvimento não é uma causa exógena, como 

é contada nos livros de história: a colônia de exploração, o imperialismo dos 

países centrais e etc. Glob(AL) é um livro que demonstra exatamente o 

contrário: nossos problemas são endógenos, frutos de uma política 

tecnocrática, corporativista e conservadora. O desafio que os autores se 

colocam é, justamente, explicar esse processo histórico enredado e pactuado 

entre os clãs tecnocráticos a as oligarquias fundiárias, fundamentalmente 

racista e neoescravista.Não é de hoje que essas idéias circulam no seio do 
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“pensamento operaísta”. Esse é um debate que vem sendo construído desde 

Império, de Antonio Negri com autoria de Michael Hardt; e em Trabalho e 

Cidadania, de Giuseppe Cocco (1997). No primeiro, os autores afirmam que o 

subdesenvolvimento quase nunca é explicado pelas posições dos países 

periféricos nas hierarquias globais. No segundo Cocco, é ácido na constatação 

que a cidadania (condição anterior à produção) não se universalizou no Brasil 

devido a um pacto corporativo que sempre expeliu as resistências na produção 

do projeto de desenvolvimento. 208. PRAIA VERMELHA. 13. Segundo 

semestre 2005 Os cachorros mortos Um dos paralelos mais surpreendentes 

traçados por Negri e Cocco é a relação direta entre o desenvolvimentismo e o 

neoliberalismo. Ambos, independente de seus meios, chegaram aos mesmos 

fins: a exclusão e a reprodução da miséria. O desenvolvimentismo, em sua 

retórica de defesa do Estado, da nação, somente fez articular a política 

econômica como geradora de riqueza. E o neoliberalismo reduziu todos os 

ideais de cidadania ao poder de compra, ao “ser consumidor”. Ambos 

hierarquizaram o público e reduziram as lutas sociais à passividade. Para 

piorar os dois modelos foram produzidos desarticulados com as resistências 

urbanas e operárias. Para os autores, sem a articulação com os movimentos, 

nenhum pacto é possível. “Organizar os movimentos é mobilizar 

produtivamente a sociedade” (p.55) e mobilizar produtivamente a sociedade é 

potencializar os sujeitos. A lógica imperial de concepção política teria, para 

Negri e Cocco, sim um denominador comum baseado no biopoder. A América 

Latina é repleta de evidências fundamentadas na homogeneização das raças. 

“O biopoder é a sujeição da vida e dos infinitos entrelaçamentos das 

populações a uma hierarquia soberana de comando” (p.201). Se o biopoder é 

uma condição de dominação no Império, na América Latina, essa condição 

aparece escamoteada no discurso da não diferença racial. Ou seja, no México 

com a sua questão indígena, na Argentina e o branqueamento da população, 

ou no Brasil, que não enfrenta a questão da exclusão social dos 

afrodescendentes – toda América Latina encontram-se baseada em um mesmo 

discurso da igualdade entre as raças e com poucas evidências dessa igualdade 

nas suas políticas de inclusão. Desta forma, se as relações de poder estão sob 

o júdice financeiro ou econômico, elas também se associam com a exclusão 
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das diferentes raças das formas de produção. A exclusão latino-americana 

caminha segundo os fluxos de sangue e não de classes. Esse é o biopoder 

experimentado na América Latina globalizada. O desenvolvimento é produto da 

interdependência Ao pensar o capitalismo nessa nova fase, nem sempre é fácil 

apontar CIDADE E SEGREGAÇÃO. 209 alternativas para contê-lo. Porém, os 

autores sugerem algumas observações que merecem ser ouvidas (ou lidas). A 

interdependência é o caminho para um possível “novo pacto” entre os 

movimentos sociais e as formas de produção. Para melhor compreender essa 

equação, precisamos destacar três direcionamentos lançados neste livro: 

1) É inútil buscar entender o “Estado moderno” na América Latina, porque o 

Estado moderno latino-americano é o “Estado fraco”, inserido nos mecanismos 

coloniais, e que nunca se transformou em uma realidade efetiva semelhante 

aos protótipos europeus. Em seu planejamento inicial, serve de instrumento de 

exploração por parte das elites, fundamentado em uma lógica de racismo e 

exclusão.  

2) A viabilização de um “novo pacto” se dá pela via da interdependência, ou 

seja, a produção de políticas comuns, que perpassam a soberania moderna. O 

“comum” inclui as resistências, os movimentos. O “comum” é a criação de 

interdependência entre as relações.  

3) O “Estado moderno” latino-americano é o Estado desenvolvimentista e este 

modelo experimentado somente reproduziu relações de produção que 

reforçavam uma dependência aos países centrais, bem como, serviu de porta 

de entrada ao que denominou por “substituição de importações” - o início do 

processo neoliberal vivenciado pelo capitalismo tardio da América Latina. 

A discussão traz em sua centralidade um debate transversal sobre a categoria 

Trabalho. A mobilização produtiva da sociedade e a organização dos 

movimentos e das resistências passam por uma concepção de trabalho que 

prescinde a cidadania como valor de liberdade – debate que já havia sido 

iniciado no livro Trabalho e Cidadania com autoria de Giuseppe Cocco (1999). 

A condição de liberdade é a condição necessária para a cooperação social, 

logo, a liberdade e a cidadania se constituem como elementos fundamentais à 

riqueza das nações.  A peculiaridade da condição latino-americana, segundo 

Negri e Cocco, é a condição de dependência associada à condição de 
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cidadania advinda pelas mãos do Estado. “A instauração de formas de welfare 

a partir de cima (integração social) baseou-se na construção de uma soberania 

(sempre 210 . PRAIA VERMELHA . 13 . Segundo semestre 2005 aparente!) do 

Estado-nação, desenvolvimentista em termos puramente repressivos e 

excludentes de qualquer manifestação de vontade política que venha de baixo 

ou dos movimentos sociais de emancipação” (p.142). O fato é que as novas 

transformações do capitalismo não nos permitem utilizar parâmetros estáticos 

para pensar as classes sociais, e, por isso, “as classes subalternas não podem 

ser consideradas como um adversário” nesse novo capitalismo global. “A 

autonomia é fecunda e produtiva” (p.187). Ao final de seu livro, Negri e Cocco 

demonstram, à velha maneira marxista, que a solução de um problema está 

dentro dele mesmo, de tal forma que demonstram que construir a democracia 

interna e governar a interdependência global são um único e mesmo problema. 

Suas concepções trazem à tona um Estado-nação em crise, não que o mesmo 

esteja fadado ao desaparecimento imediato, mas que têm se mostrado 

obsoleto no que se refere aos seus fundamentos. “Quando conseguirmos fazer 

coincidir a construção da democracia interna das lutas com os movimentos 

globais, nesse exato momento governar a interdependência vai se tornar 

possível” (p.194). 

 

TEXTO 3:   

A Situação da Classe Trabalhadora em Inglaterra. 

http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2014/02/Trabalhadores-Friedrich-

Engels.-A-situa%C3%A7%C3%A3o-da-Classe-Oper%C3%A1ria-em-

Inglaterra.pdf 

 

TEXTO 4. 

TEATRO: Pobres, Desvalidos e Excluídos Socialmente. (PDES). 

Autor: Mauro Moreira Gabardo. 

Sub Titulo: Aconteceu em Porto Esperança – Argentina  

Personagens: 

http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2014/02/Trabalhadores-Friedrich-Engels.-A-situa%C3%A7%C3%A3o-da-Classe-Oper%C3%A1ria-em-Inglaterra.pdf
http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2014/02/Trabalhadores-Friedrich-Engels.-A-situa%C3%A7%C3%A3o-da-Classe-Oper%C3%A1ria-em-Inglaterra.pdf
http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2014/02/Trabalhadores-Friedrich-Engels.-A-situa%C3%A7%C3%A3o-da-Classe-Oper%C3%A1ria-em-Inglaterra.pdf


57 

 

Uma Jovem Grávida de nome Jussara 

Um Jovem Pai Catador de Papel de nome Rodrigo 

Um homem rico e avarento 

Viajante de nome Cilas 

Uma pessoa Muito ocupada com o mundo do trabalho (Dono do 

restaurante) 

Uma pessoa Fundamentalista em sua Religião. (Teórica, porém nada 

prática) 

Um Mendigo de rua, um Bêbado. 

Narrador(a): 

:NARRADOR: 

 Porto Esperança é uma pequena cidade do Norte da Argentina, 

na Província de Missiones. Era um dia muito frio e tudo indicava que a noite ia 

ser pior ainda. Eu estava andando pelo Ruta 12 (Rodovia 12), com a família, 

quando decidimos parar Almoçar naquela pequena cidade, e logo seguir 

viagem até Paso de Libres, e depois Rio Grande do Sul. Era 23 de dezembro 

de 2011 e tínhamos pressa para chegar antes do Natal nos parentes, quando 

nos deparamos com uma cena, que seria comum se não fosse por algumas 

coisas no ar que tocou o meu coração e de minha família. Estávamos num 

restaurante. Quanto este casal chegou com o seu carrinho de papel e nos 

contou a seguinte história, que aqui traduzo para o português. 

Catador de Papel: Bom dia Senhor! 

Viajante: Bom dia!   

NARRADOR: (O Viajante pensou com seus botões, mas não falou: vai 

pedir para comer ou pedir dinheiro). 
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O Dono do Restaurante: Senhor, estes pedintes estão lhe 

atrapalhando, eu os toco daí para o senhor fazer sua refeição sossegado.  

Viajante: Pode Deixá-los, a mim não atrapalha. 

Catador de Papel: Senhor: não vou pedir comida, nem dinheiro. 

NARRADOR: (O viajante fez uma expressão de como se tivesse sido 

apanhado por Deus que vê tudo, ficando envergonhado). 

Catador de Papel: Senhor Eu e minha esposa gostaríamos apenas que 

ouvisse a nossa história, mas nada, pode continuar comendo tranquilo, com se 

não estivéssemos aqui.  

NARRADOR: E continuou: 

Catador de Papel: Senhor somos pessoas humildes, trabalhadores, 

mas tivemos infelicidades em nossas vidas, gastamos todos os recursos para 

salvar o nosso filho, vendemos os poucos bens que tínhamos e Deus o levou, 

mas não é isto que me deixa mais triste. 

Viajante: E o que lhe deixa mais triste. 

Catador de Papel: É que o Natal esta chegando e, eu tenho medo que 

seja igual aos Natais passado. 

Viajante: E como foi o Natal passado?  Digo: Os Natais passados. 

Catador de Papel: Foi muito triste senhor. Lembro-me, de várias cenas, 

estão na minha mente, parece que tudo aconteceu ontem.  

NARRADOR: 

E continuou, puxando algumas folhas de papeis onde continha a história 

que ele ao mesmo tinha escrito e que se propunha a narrar, a qual gostaria que 

algum escritor pudesse aproveitá-la para o bem de outras pessoas. E, assim 

estava escrito: 
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  Eu e minha esposa estávamos muito tristes, pois havia 6 meses que 

nosso filho havia morrido,  num lugar longe, sem parentes, morávamos em uma 

grande cidade éramos caseiros no pátio de uma grande empresa, quando um 

dos sócios,  adentrou certa noite a empresa com a desculpas de pegar uns 

documentos que esqueceu, não suspeitamos de nada, mas ao fazer um ronda 

de rotina, descobri um pacote caído, juntei o pacote e examinei-o 

cuidadosamente na luz, percebi que era droga, daí não foi difícil perceber que 

ele estava usando a empresa para algo ilícito. Muitos pensamentos me 

surgiram á mente como: conto para os outros sócios, jogo fora este pacote e 

faço de conta que não vi nada, aviso a polícia. Decidi com a minha esposa que 

iria fazer de conta que nada sabia e consumir com o pacote. Mas no outro dia 

ele estava desconfiado e chegou muito cedo, e procurava alguma coisa 

perdida. Ao me ver disse: Encontrou alguma coisa diferente? Ao que respondi: 

não ter visto nada estranho. Mas, daí em diante ele começou a me tratar 

diferente, como se desconfiasse que eu soubesse de alguma coisa. Embora eu 

e, a minha mulher jamais tivéssemos falado a alguém sobre o assunto. 

Dependíamos daquele emprego. Ele acabou sendo descoberto e preso. Ele, foi 

descoberto por câmeras de segurança escondidas que outro sócio havia 

instalado secretamente, talvez desconfiasse de algo.  Por algum rancor ou 

desconfiança ele falou a polícia, que nós sabíamos de tudo e dávamos apoio 

ao esquema. Ficou nossa palavra contra e dele e de seus comparsas, fomos 

demitidos sem direito a nada, do dia para a noite caímos na rua e para piorar 

aparecemos nos noticiários como colaboradores do tráfico. Deus e nós 

sabíamos quanto, não tínhamos nada a ver com isto, e que isto era uma 

grande injustiça. Gastamos as ultimas economias para nos livrarmos da prisão. 

Viramos andarilhos tivemos que sair da cidade. Não nos davam oportunidade 

alguma. Nossa aparência, nossos trajes, levava a todos a desconfiarem 

sempre de nós. Fomos muito humilhados e mal tratados. Mas o pior ocorreu no 

Natal do Ano passado: Quanto cansados e com fome aconteceu a seguinte 

cena: 

Catador de Papel: Senhor: posso dormir aqui de baixo desta Marquise 

da loja?  
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NARRADOR: Estava muito frio e, era véspera de Natal. 

Homem rico e Avarento: Aqui não! De jeito nenhum, a presença de 

vocês espanta os fregueses e turistas além de estragar o cenário de Natal. 

Catador de Papel:  Que fome! Que Frio. Meu Deus será que vamos 

morrer de fome e de frio? Senhor Tem algum resto de comida pelo amor de 

Deus para mim e minha esposa. Nós pagamos com algum trabalho. 

Dono de Restaurante: Veja lá no lixo, e sem fazer bagunça, se tiver 

alguma coisa pode comer e depois dá o fora. 

Catador de Papel: Meu Deus, isto que é Natal, as pessoas estão com  

sentimentos de amor, paz, solidariedade, falam até de um tal de menino Jesus, 

filho de Deus, que enxerga tudo. Será que ele, nos vê. 

A Mulher do Catador de Papel (Jovem Grávida): Eu não estou me 

sentido bem, vamos ali adiante, naquela igreja pedir ajuda. 

Catador de Papel: Senhora, meu nome é Rodrigo, minha esposa está 

grávida, pode me dar uma ajuda. 

Senhora Religiosa: Filho! Estou com pressa, estou atrasada para a 

cerimônia na Igreja, ta umas moedas, se aqueça e coma alguma coisa.  

Catador de Papel: Senhora, Senhora espere eu.... Só  queria um pouco 

de atenção... 

Mendigo:  Oh! Meu! Chega mais... Eu ganhei uns alimentos e também 

roupas que não uso, nós podemos dividir. E se tiverem com sono, sei de um 

lugar legal onde ninguém vai tocar a gente de lá. 

Catador de Papel: Muito obrigado, eu não tenho como recusar a sua 

oferta, estava achando que íamos morrer de fome e de frio. 
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NARRADOR: Eles estavam lá como se invisíveis á multidão e o corre- 

orre, até esbarravam neles, mas ninguém se importava com eles, era como se 

não estivessem ali. Pessoas apressadas com roupas chiques, cheios de 

presente, outros se preparando para ir a igreja, outros preparando a Ceia de 

Natal. E Rodrigo a se perguntar, mas o que é o Natal? 

Ao que o Mendigo lhe disse:  Além do dia, de meu aniversário!  É uma 

data onde o Capitalismo coloca na cabeça das pessoas, que a felicidade está 

no consumo e nada mais. 

NARRADOR: E me disse tantas outras coisas, sobre as contradições da 

sociedade de classes e do capitalismo e dividiu os seus alimentos roupas e 

cobertas comigo e com minha esposa que parecíamos sonhar. Vendo aquele 

homem falar do Egoísmo daquela sociedade, sobre tudo no Natal e  tantas 

outras coisas que nos fez pensar e refletir, como a nós somo frutos deste 

sistema perverso e excludente. 

Catador de Papel: Como é seu nome? 

Mendigo: Emanuel. 

Catador de Papel: E sua família? Seus amigos, sua casa?  

Mendigo: Minha família, meus amigos são vocês? Minha casa é o Mundo. 

NARRADOR: Para Rodrigo e sua esposa parecia tudo muito estranho, mas ao 

mesmo tempo aquele homem tinha uma visão de mundo tão grande, ele era 

gentil, suas palavras de muita sabedoria, traziam algum conforto. Pensava 

comigo mesmo: E eu, que achava tudo uma baboseira, aquelas falas do 

professor de Sociologia, agora estou experimentado na pele o preconceito, a 

miséria, a exclusão, Passaram o dia inteiro do Natal juntos, chegava á noite e 

algo dizia em meu intimo que íamos nos despedir, chegou á noite. Então após 

histórias de vida que nunca iremos esquecer e uma gostosa sopa que ele nos 

preparou, fomos dormir. Algo me dizia que era a última vez que o via. Quando 

acordamos, Ele não estava mais lá, apenas um pequeno papel onde estava 
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escrito Parábola do Aquário. Aquelas conversas lhe inquietava o coração. E eu 

só tinha aquele papelzinho como lembrança dele, e não sabia o que significava 

aquela frase ali escrita. Rodrigo guardou o papel com carinho e perguntou ao 

viajante. 

Catador de Papel: O senhor sabe o que isto significa? 

Viajante: Posso ver isto agora, sempre levo meu Notebook com internet móvel. 

NARRADOR: Quando o viajante de nome Cilas, achou a tal Parábola do 

Aquário na Internet e leu a mensagem, Rodrigo e Jussara ouviram com muita 

atenção e,  com os olhos fixos no papel,  ficaram com se fossem duas 

estátuas, e duas grossas lágrimas lhe correram aos olhos. Sua esposa leu o 

trecho para o Marido onde dizia: “Tudo isto aconteceu para que acreditasse em 

si próprio e não desanimasse e com isto, se organizou com outros moradores 

de rua, formas de se unir e lutar por Direitos Sociais. Uma grande alegria 

tomou conta deles pois, sofreram tantas injustiças e foram injuriados e 

maltratados, sentiam-se fortalecidos a estudarem e lutar pelos Direitos de todos 

os injustiçados de sua cidade e de seu país. A partir da conscientização, 

conseguiram perceber as armadilhas que são colocadas para que as pessoas 

não consigam se libertar e não enxerguem a realidade como ela é realmente.  

agora se fez naquele lugar, e Rodrigo e Jussara que viveram está história, 

Cilas pensava como vai acabar esta história, onde entro nisto tudo? O que 

posso fazer por este casal. Cilas se colocou nas mãos de Deus e pediu 

sabedoria, junto com sua esposa. Eles não haviam percebido que outras 

pessoas estavam naquele restaurante. E havia um homem que disse: Tomei a 

liberdade, eu ouvi a história de vocês, sou jornalista e escritor e gostaria de 

comprar a sua história. E digo mais tenho um amigo que precisa urgente de um 

casal de caseiro de para cuidar da chácara do Sindicato dos professores, onde 

tem o centro de formação de lideranças.. Topam esta parada? Perguntou o 

Jornalista e escritor. Rodrigo e Jussara pareciam estar sonhando, aquilo era 

bom demais para ser verdade. Ali estava um outras pessoas que se 

comoveram com a historia do casal e também decidiram ajudar de alguma 

forma.  E tudo começou porque decidimos parar naquela cidadezinha que pelo 
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nome de Esperança, trouxe a esperança para estes excluídos, que não tinham 

assistência alguma por parte das autoridades daquele município. Saí dela 

pensando: “ Hoje foi um dia de lucro, não no sentido capitalista, mas de 

conscientização e possibilidades de superação da classe mais explorada. Nos 

despedimos, nos desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo e, um sentimento 

muito bom ficou dentro de mim porque tive paciência, junto com minha esposa 

e filhas em ouvir uma simples história, que me fez colocar-se no lugar do outro. 

FIM. 

TEXTO 5: 

Texto Esquerda ou Direita por Ariano Suassuna In: 

http://blogdojolugue.blogspot.com.br/2014/07/ariano-suassuna-esquerda-e-

direita.html 

Não concordo com a afirmação, hoje muito comum, de que não mais existem 

esquerda e direita. Acho até que quem diz isso normalmente é de direita. 

Talvez eu pense assim porque mantenho, ainda hoje, uma visão 

religiosa do mundo e do homem, visão que, muito moço, alguns mestres me 

ajudaram a encontrar. Entre eles, talvez os mais importantes tenham sido 

Dostoiévski e aquela grande mulher que foi santa Teresa de Ávila. 

Como consequência, também minha visão política tem substrato 

religioso. Olhando para o futuro, acredito que enquanto houver um desvalido, 

enquanto perdurar a injustiça com os infortunados de qualquer natureza, 

teremos que pensar e repensar a história em termos de esquerda e direita. 

Temos também que olhar para trás e constatar que Herodes e Pilatos 

eram de direita, enquanto o Cristo e são João Batista eram de esquerda. Judas 

inicialmente era da esquerda. Traiu e passou para o outro lado: o de Barrabás, 

aquele criminoso que, com apoio da direita e do povo por ela enganado, na 

primeira grande “assembléia geral” da história moderna, ganhou contra o Cristo 

uma eleição decisiva. 

http://blogdojolugue.blogspot.com.br/2014/07/ariano-suassuna-esquerda-e-direita.html
http://blogdojolugue.blogspot.com.br/2014/07/ariano-suassuna-esquerda-e-direita.html
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SAIBA MAIS: Três razões para nunca dizer “nem esquerda, nem direita” 

De esquerda eram também os apóstolos que estabeleceram a primeira 

comunidade cristã, em bases muito parecidas com as do pré-socialismo 

organizado em Canudos por Antônio Conselheiro. Para demonstrar isso, basta 

comparar o texto de são Lucas, nos “Atos dos Apóstolos”, com o de Euclydes 

da Cunha em “Os Sertões”. Escreve o primeiro: “Ninguém considerava 

exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Não havia 

entre eles necessitado algum. Os que possuíam terras e casas, vendiam-nas, 

traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. 

Distribuía-se, então, a cada um, segundo a sua necessidade”. Afirma o 

segundo, sobre o pré-socialismo dos seguidores de Antônio Conselheiro: “A 

propriedade tornou-se-lhes uma forma exagerada do coletivismo tribal dos 

beduínos: apropriação pessoal apenas de objetos móveis e das casas, 

comunidade absoluta da terra, das pastagens, dos rebanhos e dos escassos 

produtos das culturas, cujos donos recebiam exígua quota parte, revertendo o 

resto para a companhia” (isto é, para a comunidade). 

Concluo recordando que, no Brasil atual, outra maneira fácil de manter 

clara a distinção é a seguinte: quem é de esquerda, luta para manter a 

soberania nacional e é socialista; quem é de direita, é entreguista e capitalista. 

Quem, na sua visão do social, coloca a ênfase na justiça, é de esquerda. Quem 

a coloca na eficácia e no lucro, é de direita. 

Ariano Suassuna (1927 – 2014). 

 

TEXTO 6: 

Resenha crítica sobre o curta “A história das coisas” IN : 

https://disseamanuh.wordpress.com/2012/05/07/resenha-critica-sobre-o-curta-a-historia-

das-coisas/ 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/02/tres-razoes-para-nunca-dizer-nem-esquerda-nem-direita.html
https://disseamanuh.wordpress.com/2012/05/07/resenha-critica-sobre-o-curta-a-historia-das-coisas/
https://disseamanuh.wordpress.com/2012/05/07/resenha-critica-sobre-o-curta-a-historia-das-coisas/
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A história das coisas é um filme dinâmico e objetivo, que fala dentre outros 

assuntos, sobre o consumo exagerado de bens materiais, e o impacto 

agressivo que esse consumo desregrado acaba exercendo sobre o meio 

ambiente. O filme é apresentado por Annie Leonard, e mostra de uma maneira 

bastante clara todo o processo que vai desde a extração da matéria, confecção 

do produto, venda e ideologia publicitária, facilidade de compra e falsa idéia de 

necessidade, até o momento em que vai parar nos galpões de lixo ou 

incineradores. Fala também do mal que esses resíduos tóxicos presentes na 

confecção e/ou incineração do produto causam não só ao meio ambiente, mas 

também à saúde da população em geral. A confecção do produto depende de 

meteria prima, muitas vezes encontrada em abundância na natureza, porém 

utilizada de maneira irresponsável, altera não só as condições climáticas e 

ambientais como torna essa mesma matéria antes em abundância, muitas 

vezes, escassa. Esse consumo é estruturado em uma política que se baseia na 

reposição do produto, ao invés de estimular a duração. Logo os bens são feitos 

com tempo de uso curto e limitado, fazendo com que de pouco em pouco 

tempo seja necessária uma nova aquisição do mesmo produto, por uma versão 

mais “atual”. O filme é voltado para diversos públicos, embora fique claro se 

tratar das especificidades de um determinado país [no caso Estados Unidos da 

América, atualmente um dos países que mais retira matéria prima e que mais 

estimula o consumismo nacional e internacional]. Existe também no filme, uma 

clara preocupação em mostrar como funciona o mecanismo de publicidade e 

toda a ideologia de consumo existente por trás dessa “necessidade de ter”. 

Que hoje em dia, os bens são criados para satisfazer a estética, e a aceitação 

por parte da sociedade, assim, quem tem mais e quem tem o melhor, eleva-se 

na cadeia social, dessa maneira, o consumismo interfere também, nas relações 

inter-pessoais e no status das classes. Outro fator relevante é que esse 

consumo em massa e essa extração de riquezas naturais vêem interferindo 

numa gradativa crescente, em questões como clima (como um dos exemplos 

temos o aquecimento global), desocupação territorial por interferência no clima 

ou relevo, na saúde pública, pelo aumento de substâncias tóxicas presentes 
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nos alimentos e produtos que utilizamos em nosso dia a dia, e principalmente, 

pelo acúmulo de lixo não reciclado ou não reciclável em aterros, que 

contaminam o solo e a água, ou em outro caso pior, como mostra o filme, o do 

lixo que é incinerado lançando seus resíduos tóxicos diretamente no ar, 

aumentando a poluição, proliferação de doenças e afetando os já citados 

fatores climáticos. Embora tida como utópica, a ideia para reverter um pouco 

esse quadro agravante de agressão ambiental, já vem sendo implementada por 

algumas grandes empresas, é a de reposição do que vier a ser extraído como 

matéria prima do meio ambiente, há também quem lute pelo desligamento dos 

incineradores e uma melhor estruturação do espaço reservado ao lixo, 

obviamente essas medidas aliadas a uma política de uso racional de matéria 

prima, de preservação ambiental e estimulo de reciclagem, gerariam resultados 

mais contundentes e abrangentes. Esses são alguns dos principais fatores que 

serão abordados durante o documentário em questão. A história das coisas, 

mostra com uma pitada de humor, os padrões de consumo impostos pela mídia 

e pelas grandes empresas, e certamente nos leva a questionar o que cada um 

pode fazer pra amenizar esse impacto. Vale a pena dar uma conferida! 

By:  M. Oliveira 

TEXTO 7: 

1.1.1 Retrato da infância e da juventude atual  

No relatório intitulado Situação Mundial da Infância 2011 - Adolescência: uma 

fase de oportunidades, o Fundo das Nações Unidas para a Infância [Unicef] 

(2011) destaca os desafios que o adolescente enfrenta em relação à saúde, 

educação, proteção e participação e explora os riscos e vulnerabilidades desse 

estágio crucial da vida. O documento expõe que a população mundial de 

adolescentes se aproxima de 1,2 bilhões, representando aproximadamente 20 

por cento da população mundial, afirmam ainda que os países avançaram, no 

que se refere à proteção da infância, considerando a redução de 33% na taxa 

global de mortalidade de menores de 5 anos e a eliminação quase total das 

diferenças de gênero nas matrículas na escola primária em diversas regiões 

dos países em desenvolvimento. Contudo, o relatório evidencia que mais de 70 
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milhões da população mundial de adolescentes em idade de frequentar os 

anos finais do ensino fundamental estão fora da escola, sendo a África, região 

do Saara, a mais afetada e que no Brasil 81 mil adolescentes, entre 15 e 19 

anos de idade, foram assassinados.  

No estudo da Unicef (2011), também foi possível verificar que adolescentes de 

diversos países estão expostos ao trabalho ilegal, envolvimento com o tráfico 

de drogas e com grupos armados, a riscos de acidentes e lesões não 

intencionais, problemas nutricionais e de exploração sexual que conduz ao 

HIV, a outras infecções sexualmente transmissíveis, gravidez e complicações 

no parto.  

Em consonância com o estudo produzido pela Unicef em 2011, o Censo 

demográfico de 2010 realizado no Brasil indica que 130 mil famílias são 

chefiadas por crianças no Brasil. Na faixa etária em que a maioria dos jovens 

deveria se ocupar de planejar o futuro, “quase 661,2 mil pessoas entre 15 e 19 

anos – e outras 132 mil entre 10 e 14 anos – no Brasil são responsáveis por 

seus próprios domicílios” (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 

2011). Somente no ano de 2010, 3.716 crianças e adolescentes foram 

resgatados do trabalho ilegal em todo o país, de acordo com o Ministério do 

Trabalho e Emprego – TEM. A síntese de indicadores sociais revelou que, 

embora tenha melhorado nos últimos dez anos, o nível de pobreza da infância 

e adolescência no país ainda é elevado. A maioria das crianças e adolescentes 

de até 17 anos vivia, em 2008, em situação de pobreza, totalizando 44,7% 

(IBGE, 2011).  

De acordo com o Ministério da Saúde, nos anos de 2008 e 2009, foram 

registrados pelos serviços de urgência e emergência quase nove mil casos de 

violência, com predomínio 29 de vítimas do sexo masculino, principalmente 

entre crianças, adolescentes e adultos jovens. Os atos de violência foram 

praticados em sua grande maioria nos domicílios e nas escolas.  

As faixas etárias mais acometidas do sexo masculino foram de 20 a 29 anos - 

36,5%, seguidas das de 30 a 39 anos - 20,6% e de 10 a 19 anos - 17,9%. 

Quanto à cor da pele, os pardos foram os mais acometidos entre os homens - 

51,9% quanto entre as mulheres – 50,4% (Brasil, 2010b, p. 130).  
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No Estado do Paraná, mais especificamente, no ano de 2010 foram registradas 

20.344 violações de direitos de crianças e adolescentes no Sistema de 

Informação para a Infância e Adolescência, o que representa 56 casos, em 

média, por dia. Destacamos que em 35,80% dos registros o direito violado 

refere-se à convivência familiar e comunitária, sendo a inadequação do 

convívio familiar e a ausência deste convívio, os principais motivos. Em 

segundo lugar, em ordem de importância, com 33,94%, estão às violações ao 

direito de acesso à educação, cultura, esporte e lazer (Sistema de Informação 

para Infância e Adolescência [Sipia], 2010).  

Os dados revelam que a violência contra crianças e adolescentes é praticada 

de várias maneiras por diferentes autores/atores e em distintos lugares. Cabe 

ressaltar que, na análise das situações concretas, verifica-se que os diferentes 

tipos de violência se sobrepõem uns aos outros e que essas experiências de 

violências podem interferir diretamente no desenvolvimento da criança e do 

adolescente.  

Diante do exposto fica claro que as crianças e adolescentes brasileiros, apesar 

da legislação em vigor no Brasil - Estatuto da Criança e do Adolescente - 

garantir seus direitos fundamentais, continuam expostas às violações de 

direitos por parte da família, do Estado e da sociedade. Ainda compõe o 

cenário brasileiro as adoções irregulares, o extermínio, as prisões arbitrárias, o 

abuso e a exploração sexual, o trabalho infantil e os maus-tratos às crianças e 

adolescentes (Volpi, 2006).  

É necessário reforçar que a situação dramática apontada nos parágrafos 

anteriores não diz respeito, apenas, à infância e adolescência e nem sempre 

ocorreu da mesma forma. Os últimos cinquenta anos foram marcados por 

inúmeras mudanças, tais como: novas formas de acumulação de capital, 

expansão da industrialização e da tecnologia, surgimento de novos processos 

de trabalho, novas configurações das fronteiras do Estado-Nação, entre outros. 

Tais acontecimentos acabaram por afetar também a expressão dos conflitos 

sociais e políticos, 30 assim como, a capacidade de resposta diante dos 

mesmos, interferindo diretamente nos padrões de delinquência, violência e 

garantia de direitos humanos (Adorno, 2002).  
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Neste período, de acordo com o autor supracitado, houve um crescimento da 

violência urbana, em especial dos crimes contra o patrimônio e contra a 

pessoa, a emergência do crime organizado em torno do tráfico de drogas 

internacional, as graves violações de direitos humanos e a explosão de 

conflitos nas relações interpessoais.  

Minayo e Souza (1998) destacam que o Brasil é um dos países onde a 

violência exerce impacto significativo sobre o campo da saúde. Desde a 

década de 1960, o quadro de mortalidade geral revela a transição das doenças 

infecto-parasitárias para a violência como fenômeno relevante, acompanhando 

o processo de urbanização. Na década de 1980, houve um crescimento de 

cerca de 29% na proporção de mortes violentas, passando estas a constituir a 

segunda causa no obituário geral, abaixo, apenas, das doenças 

cardiovasculares. Ainda conforme as autoras, os acidentes de trânsito e os 

homicídios respondem por mais da metade das mortes por violência, sendo 

baixa a incidência de outros eventos (suicídios e demais acidentes) que 

compõem, com os dois primeiros, a categoria Causas Externas segundo a 

Classificação Internacional de Doenças - CID-10.  

O jovem do sexo masculino, segundo o Ministério da Saúde, é a maior vítima 

de óbitos por causas externas. Cerca de 80% dos óbitos de jovens do sexo 

masculino são decorrentes de causas externas, sendo mais da metade devido 

a homicídios e acidentes de transporte (Brasil, 2008). Como citado 

anteriormente já em 1998, Minayo e Souza alertavam sobre número real de 

mortes de jovens por causas externas é ainda maior do que as estatísticas 

apresentam, pois a morbidade por violência é difícil de ser mensurada, seja 

pela escassez de dados, imprecisão das informações geradas através dos 

boletins de ocorrências policiais, pouca visibilidade de determinados tipos de 

agravos, ou ainda pela multiplicidade de fatores que envolvem atos violentos.  

O documento intitulado Mapa da Violência 2011 - Os Jovens do Brasil, 

elaborado pelo Instituto Sangari et al. (2011), indica que na década de 1998 a 

2008 morreram, no Brasil, exatamente 521.822 mil pessoas vítimas de 

homicídio, quantitativo que excede, largamente, o número de mortes da maioria 

dos conflitos armados registrados no mundo.  
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Este mapa revela, também, que a magnitude de homicídios correspondentes 

ao conjunto da população no Brasil já pode ser considerada muito elevada e 

que no caso dos jovens, adquire caráter de epidemia. Em 1996, a taxa de 

homicídios juvenis no Brasil foi de 41,7 em 100 mil. No ano de 2008, ela 

alcançou o número de 52,9. “É na faixa “jovem”, dos 15 aos 24 anos, que os 

homicídios atingem sua máxima expressão, principalmente na faixa 31 dos 20 

aos 24 anos de idade, com taxas em torno de 63 homicídios por 100 mil 

jovens” (Instituto Sangari et al., 2011, p. 53).  

Por fim, ao analisar a ocorrência dos homicídios juvenis nos Estados, o Instituto 

Sangari et al. (2011) mostram que alguns estados, tais como: Rio de Janeiro, 

Roraima e, principalmente, São Paulo conseguiram diminuir significativamente 

seus números absolutos. Todavia, diversos outros estados, principalmente 

aqueles que tinham baixos números no início da década analisada, 

apresentaram um crescimento fora dos padrões aceitáveis, como o caso do 

Maranhão (514% na década), Alagoas e Bahia (18%). Também foi possível 

observar uma queda no número absoluto de homicídios na população branca e 

um aumento destes na população negra. “Entre os negros, o número de 

vítimas de homicídio aumentou de 26.915 para 32.349, o que equivale a um 

crescimento de 20,2%” (Instituto Sangari et al., 2011, p. 57).  

Por todo o exposto, percebemos que grande parte da infância e adolescência 

brasileira não está tendo acesso à proteção integral preconizada pela lei em 

vigor, embora esta no tocante a infância e adolescência seja uma das mais 

respeitadas e serve de modelo para outros países. Na sequência 

apresentaremos alguns dos princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  

 

1.1.2 Estatuto Da Criança E Do Adolescente: Seu Legado E Sua Aplicação  

 

A garantia dos direitos da infância e da juventude, no Brasil, está solidamente 

fundada na Constituição Federal, que a define como prioridade absoluta em 

seu artigo 227, na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos 

documentos internacionais, ratificados pelo Congresso Nacional, com especial 
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destaque para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

(Volpi, 2008, p. 13).  

Nacionalmente a Lei 8.069/1990 de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, estabelece os 

parâmetros para a construção de uma política pública voltada para a infância e 

a juventude e para o enfrentamento da violência infanto-juvenil. 32 Vale 

lembrar que as Guerras Mundiais deflagraram a necessidade de se proteger a 

infância. Em 1924 aprova-se a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança, 

que indicava a preocupação internacional em assegurar os direitos de crianças 

e adolescentes, porém foi após a Segunda Guerra Mundial que os países se 

dedicaram a pensar sobre a situação da criança. Em 20 de novembro de 1959, 

por aprovação unânime, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças e no ano de 1989 adota-se a 

Convenção sobre os Direitos da Criança - Carta Magna para as crianças de 

todo o mundo (Unicef, 2011).  

Ressaltamos que no Brasil, até a década de 1980, a assistência à população 

infanto-juvenil não possuía características de política pública, o que tínhamos 

até então, era uma assistência voltada para um determinado extrato da 

população, as crianças pobres e centrada na institucionalização destas, 

conforme veremos na seção intitulada “Ações do Poder Público para assistir a 

infância”.  

Até 1985 o país vivia sob a égide da ditadura militar. Assim como ocorreu na 

Ditadura Vargas, a participação popular no cenário político foi amplamente 

cerceada e os movimentos de esquerda e populares se enfraqueceram. As 

liberdades individuais foram suspensas, os militares prendiam pessoas 

consideradas suspeitas (opositores da ditadura), greves de trabalhadores e 

estudantes foram proibidas e passaram a ser consideradas crimes, etc.. Foi 

quando a ditadura militar perdia forças, a partir dos anos de 1980, e com a 

abertura política, promovida pelo governo militar para minimizar a inflação 

provocada pela falta de incentivos aos insumos básicos e acelerar o 

desenvolvimento econômico, que as organizações sociais começaram a se 

reestruturar e exercer forte pressão por mudanças sociais e abertura política 

(Rossato, 2008).  
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Grupos em defesa da infância uniram-se a outros movimentos sociais, em 

busca de melhores condições de vida para a população em geral e 

transformações na assistência à infância. Neste cenário de luta em prol de 

crianças e adolescentes, segundo Rossato (2008), destacaram-se o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criado no ano de 1985, que liderou o 

processo de mudança conceitual e de formulação de novas políticas de 

atendimento e a Pastoral do Menor, criada em 1977, por defender a 

necessidade de criação de novas políticas de proteção integral à infância e 

adolescência.  

Em função da pressão exercida pelos movimentos sociais e da 

redemocratização do país, em 1988 promulga-se a Constituição Federal, 

conhecida como Constituição Cidadã e 33 posteriormente, em 13 de julho de 

199011, aprova-se o Estatuto de Criança e do Adolescente, sustentado pela 

Doutrina da Proteção Integral. Esta doutrina afirma o valor da criança e do 

adolescente como ser humano, o respeito a sua condição peculiar de 

desenvolvimento; o que os torna merecedores de proteção integral por parte da 

família, da sociedade e do Estado (Brasil, 1990a).  

11 Vale destacar que a década de 1990, também foi decisiva para a 

consolidação das políticas de saúde. Neste período criou-se a Lei Orgânica da 

Saúde (Lei n.º 8.080/1990) que regulamenta e concebe a saúde como um 

direito social e cria o Sistema Único de Saúde - SUS (Brasil, 1990b).  

12 De acordo com a legislação, a prevenção será garantida por meio do 

acesso aos direitos fundamentais, das intervenções do Estado já na primeira 

infância e junto às famílias (programas para as famílias aprenderem suas 

funções e obrigações em relação ao cuidado dos filhos, controle social da 

família, etc.), estimulando à participação democrática, realizando o controle 

social dos meios de comunicação, etc.  

Concomitantemente ao surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Brasil ratifica a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelas 

Nações Unidas. A Convenção estabelece que a criança passe a ter prioridade 

absoluta no acesso às políticas públicas e define obrigações diferenciadas para 

a família, o Estado e a sociedade, com vistas a garantir a proteção das 

crianças (Brasil, 2005). Além da Convenção sobre os Direitos da Criança, 
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outras normativas internacionais serviram como referência para a elaboração 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre elas podemos citar: Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da 

Juventude – Regras de Beijing (1985), Regras Mínimas das Nações Unidas 

para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (1985) e Diretrizes das 

Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil - Diretrizes de Riad 

(1988).  

Em síntese, estas normativas defendem que os Estados promovam o bem-

estar da criança, do adolescente e o de suas famílias; reiteram a importância 

da Justiça da Infância e da Juventude se aperfeiçoar e manter a competência 

de seus funcionários, seus métodos, enfoques e atitudes adotadas; afirmam 

que:  

O encarceramento deverá ser o último recurso e pelo menor prazo possível; 

que os jovens privados de liberdade tenham o direito a receber cuidados, 

proteção e assistência social, educacional, profissional, psicológica, médica e 

física e que sejam desenvolvidos serviços e programas com base na 

comunidade para a prevenção da delinquência juvenil12 (Volpi, 2008, p. 20) 

[grifo nosso]. 34 No que se refere especificamente ao adolescente autor de ato 

infracional, foco do referido estudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em seus artigos 103 e 104, considera ato infracional “a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal” e estabelece que são inimputáveis os menores 

de 18 anos (Brasil, 1990a).  

A este adolescente, a referida legislação, em seu artigo 112, prevê o 

cumprimento de medidas socioeducativas, a saber: “advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 

semiliberdade e internação em estabelecimento educacional” (Brasil, 1990a). 

No parágrafo primeiro do artigo 112 consta que a medida aplicada levará em 

consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração. À criança (0 a 12 anos incompletos) que comete uma 

infração, a lei em seu artigo 110 preconiza a aplicação de medidas de caráter 

protetivo, tais como: “orientação, apoio e acompanhamento temporário, 

inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, a criança e ao 
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adolescente, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental, etc.” (Brasil, 1990a).  

O artigo 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que nenhum 

adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato 

infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente. A internação socioeducativa antes da sentença (nomeada de 

internação provisória), de acordo com o artigo 122 da referida legislação, pode 

ser determinada pelo período máximo de 45 dias durante a apuração da prática 

infracional, desde que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que 

seja demonstrada a necessidade imperiosa da medida.  

A sentença de internação em nenhuma hipótese será aplicada havendo outra 

medida adequada e só se justifica, quando se tratar de ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento 

de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da 

medida anteriormente imposta (Brasil, 1990a).  

Ademais, a internação está sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. Conforme o artigo121, ela não comporta prazo determinado, 

devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 

máximo a cada seis meses (Brasil, 1990a). Considerando a condição peculiar 

da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento 

(diferentemente do 35 que prevê o Código Penal aos adultos que cometem 

crimes ou contravenções penais), não se estabelece previamente a duração da 

internação na ocasião da sentença, haja vista a valorização da capacidade de 

resposta na elaboração de um projeto de vida que os desvinculem da 

criminalidade, em função do caráter punitivo. Todavia o art. 121, parágrafo 3º 

estabelece que em hipótese alguma exceda no máximo a três anos.  

Frasseto (2005) afirma que a referida legislação prescreve ao adolescente 

autor de ato infracional medidas severas, muito semelhantes àquelas 

destinadas a adultos, mas que também estabelece um rol de garantias, como 

por exemplo, o direito a defesa ampla; o que a assemelha ao Sistema Penal de 

adultos.  
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Aliás, as semelhanças não param por ai. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente proibiu as internações arbitrárias, contudo, transformou o 

adolescente “em um réu a ser julgado em pequenos tribunais chamados Varas 

Especiais da Infância e da Juventude” (Passetti, 2002, p. 370). Assim como no 

Sistema Penal, também se instituiu os regimes de semiliberdade e liberdade 

assistida. O autor supracitado assinala que a mudança ocorreu de fato no 

campo da linguagem, o termo pena foi substituído por medidas socioeducativas 

e justifica sua afirmativa mostrando que o princípio do encarceramento 

manteve-se inalterado.  

Por mais que a nova lei defenda a educação para a cidadania, a jurisprudência 

e os demais atores do chamado Sistema de Garantia de Direitos continuam 

considerando o adolescente autor de ato infracional como perigoso e 

proveniente de situações de miséria, tal como nos Códigos de Menores. “A 

mentalidade jurídica no Brasil continua predominantemente encarceradora”. A 

alteração da lei não garantiu e nem garantirá isoladamente o fim das punições 

e do encarceramento (Passetti, 2002, p. 370).  

Enfatizamos que apesar do posicionamento crítico em relação à efetivação dos 

princípios preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, Passeti 

(2002), ressalta que esta foi à legislação mais avançada que se criou no Brasil, 

porém destaca que pode ser melhorada, minimizando ou retirando as 

penalizações.  

Pelo exposto, consideramos que as diretrizes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ganharão concretude no momento em que conseguirmos superar 

a lógica de que a prisão ou a internação irão corrigir comportamentos ou 

possibilitar uma educação para a cidadania. Entretanto as ideias não são 

autônomas, alterando-se de acordo com as vontades individuais. Segundo a 

concepção materialista da história “o modo de produção da vida material 

condiciona o processo de vida social, política e intelectual" (Marx, 1922, p. 82). 

De costas para esta afirmação legitimada pela história, a sociedade brasileira 

segue propondo 36 nova legislação ou aperfeiçoando a existente como é o 

caso do projeto de lei13 que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, que exporemos a seguir.  



76 

 

13 O projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo desde o ano de 2007 tramita no Congresso Nacional Brasileiro.  

1.1.2.1 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  

A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e o 

Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, contando com a 

colaboração da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância 

e Juventude – ABMP e o Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de 

Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - Fonacriad propõe o chamado Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – Sinase.  

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase é definido como o 

“conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, 

pedagógico, financeiro e administrativo que envolve desde o processo de 

apuração do ato infracional até a execução da medida sócio-educativa” (Brasil, 

2007a, p. 14).  

Conforme a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Sinase foi elaborado com o propósito de alinhar a execução das medidas 

socioeducativas, tanto as de privação e restrição de liberdade quanto às de 

meio aberto, tendo como parâmetro os princípios dos direitos humanos. 

Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente aborda de maneira 

genérica as medidas socioeducativas e traz informações pouco precisas sobre 

a operacionalização destas, surgiu à necessidade da criação do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Brasil, 2007a).  

Na comemoração dos 16 anos de implantação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 2006, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República e o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 

Adolescente apresentaram um documento nomeado Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - Sinase. Sua construção envolveu diversas áreas 

de governo, representantes de entidades e especialistas na área. Um longo 

debate foi desencadeado no país em encontros regionais com os operadores 

(juízes, 37 promotores, defensores públicos, conselheiros tutelares e 
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profissionais que atuam na execução) do Sistema de Garantia de Direitos 

(Brasil, 2011).  

No ano de 2007 este documento transforma-se em um projeto de lei, que tem 

como pretensão reafirmar a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente 

sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa. No tocante á privação 

de liberdade, o Sinase prevê a regionalização dos programas, a fim de garantir 

o direito à convivência familiar e comunitária dos internos, bem como, as 

especificidades culturais e estabelece uma série de recomendações a fim de 

evitar a mera privação de liberdade, desassociada do caráter pedagógico 

(Brasil, 2007a).  

Buscando reverter à tendência crescente de internar os adolescentes autores 

de infrações, segundo a SEDH e o Conanda, o Sinase defende a priorização 

da aplicação das medidas em meio aberto (prestação de serviços à 

comunidade e liberdade assistida) e a municipalização do atendimento, através 

da articulação de políticas intersetoriais em nível local e da constituição de 

redes de apoio nas comunidades (Brasil, 2007a).  

Todavia, contraditoriamente, em seu anexo é apresentado um detalhamento 

técnico das normas, definições e etapas para ampliação e construção de 

Unidades de Internação e Internação Provisória, que por sinal, envolve um 

volume significativo de recursos financeiros para sua implantação. Outra 

recomendação do Sinase que parece contrariar esse princípio de privilegiar as 

medidas em meio aberto é a sugestão de que a composição da equipe 

multiprofissional dos programas de internação seja mais numerosa e 

diversificada do que as dos Programas de Prestação de Serviços à 

Comunidade e Liberdade Assistida. Para a execução da Liberdade Assistida, 

medida socioeducativa que mais possibilita um acompanhamento 

individualizado, sugere-se que a equipe seja composta por técnicos de 

diferentes áreas do conhecimento, entretanto não se nomeia as categorias 

profissionais, e recomenda-se que cada técnico acompanhe, simultaneamente, 

no máximo 20 adolescentes. Na internação para atender até 40 adolescentes a 

equipe mínima deve ser composta por: “01 diretor, 01 coordenador técnico, 02 

assistentes sociais, 02 psicólogos, 01 pedagogo, 01 advogado (defesa técnica), 

demais profissionais necessários para o desenvolvimento de saúde, 
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escolarização, esporte, cultura, lazer, profissionalização, administração e 

socioeducadores” (Brasil, 2007a, p. 44).  

As incoerências assinaladas reforçam o quanto a sociedade de hoje tem 

dificuldades para romper com o modelo hegemônico de institucionalizar. 

Defende-se o atendimento no meio aberto, contudo a prática é ainda a de criar 

instituições fechadas, por mais que os resultados sejam infrutíferos. 38 Além 

desse projeto de lei, tramita no Congresso Nacional Brasileiro, com o apoio de 

uma parcela significativa da sociedade, a proposta de reduzir a maioridade 

penal para os dezesseis anos de idade, conforme disposto na seção seguinte.  

1.1.2.2 Proposição legal em debate - Emenda Constitucional n° 301/96  

Na Câmara dos Deputados do Congresso Brasileiro tramita a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 301/96, do Deputado Federal Jair Bolsonaro e 

outros, que sugere a seguinte alteração do artigo 228 da Constituição Federal 

de 1988: Art. 228 – “Os menores de dezesseis anos (ao invés de dezoito anos) 

são inimputáveis, sujeitando-se às normas da legislação especial” (Bolsonaro, 

1996). Consta no documento que a alteração se justifica pelo fato do 

adolescente de dezesseis anos possuir capacidade de discernir os danos 

acarretados pela prática do ato infracional, bem como, ter consciência do crime 

que pratica. Outro argumento utilizado foi que com a efetivação da alteração se 

diminuiria o aliciamento de adolescentes por facções criminosas (Bolsonaro, 

1996).  

Ao advogado Rolf Koerner Junior, membro do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, coube realizar o exame e parecer da Emenda à 

Constituição nº 301/96. Já de início, ele manifesta que a proposta pouco 

contribuirá para prevenir e reprimir a criminalidade, pois se faz necessário, 

conforme seu entendimento, providências extralegais urgentes. Ele reforça que 

a redução de idade para a antecipação da capacidade de culpa criminal não é 

nenhuma novidade histórica no Brasil e novamente se constituiria um 

desserviço e retrocesso para o povo brasileiro.  

Em sua fundamentação é recuperado os dados produzidos pelo Fórum 

Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente que indica que apenas 10% 

das infrações são praticadas por adolescentes, revelando a primeira distorção 

da Emenda, que potencializa a criminalidade juvenil. Ademais, em seu parecer 



79 

 

mostra que as leis de endurecimento punitivo brasileiras não garantiram a 

diminuição da violência e que desta forma não se configurariam como melhor 

estratégia para o enfrentamento da violência praticada por jovens.  

Lembramos que estudiosos da área do direito e dos direitos humanos, alguns 

juízes e promotores das Varas de Infância e da Juventude, Conselhos de 

Direitos e de Categorias Profissionais e demais atores do Sistema de Garantia 

de Direitos de Crianças e de Adolescentes 39 têm se posicionado 

contrariamente a aprovação da Emenda14. Contudo, uma pesquisa de opinião 

pública realizada pelo Senado Federal no ano de 2007 sobre a violência no 

Brasil15, mostra que 87% dos entrevistados defendem a diminuição da 

maioridade penal16. A reivindicação por aumento na severidade da punição 

demonstrada no referido resultado também é percebida em outras questões 

presentes na pesquisa: a adoção da prisão perpétua no Brasil, por exemplo, é 

defendida por 75% dos entrevistados (Almeida, 2008).  

Em junho de 1996 a Imprensa, segundo Koerner Júnior (2008), divulgou uma 

pesquisa sobre a redução da maioridade penal junto à magistratura brasileira, 

incluído os juízes das Varas da Infância e Juventude e o resultado foi que a 

maioria dos juízes manifestou parecer favorável à alteração do artigo 228 da 

Constituição Federal.  

A proposta de alteração do artigo 228 da Constituição Federal e os resultados 

das pesquisas citadas mostram o quanto ainda prevalece a ideia de que é 

necessário o encarceramento para o enfrentamento da violência juvenil. 

Conforme veremos adiante, este discurso atual se aproxima do ideário da 

higiene mental, datado das primeiras décadas do século XX, no Brasil.  

As proposições legais, Sinase e Emenda Constitucional n° 301/96, sinalizam o 

quanto ainda a política de atenção à criança e ao adolescente é permeada por 

contradições. No mesmo período histórico temos a defesa pelo 

encarceramento e o ingresso no sistema penal (caótico e infrutífero na sua 

função de ressocializar) e a defesa por um atendimento protetor no seio da 

comunidade.  
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TEXTO 8: 

 

Filme A Missão: 

 

Ter fé e dedicar tempo, trabalho, conhecimento e a própria vida para fazer com 

que pessoas relegadas ao esquecimento possam atingir Deus. Superar o caos 

que tomou conta do cenário europeu em virtude do protestantismo de Calvino, 

Henrique VIII e, principalmente, Lutero. Fazer parte do exército de Cristo, sob o 

comando de Inácio de Loyola, e iniciar a Contra Reforma (ou Reforma Católica) 

convertendo o gentio americano (os índios do Novo Mundo) aos ditames da 

Bíblia. Tarefa digna de verdadeiros Hércules. 

Pois essa é a história que nos é contada (parcialmente) no filme de Rolland 

Joffé, "A Missão", vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1986 

(Melhor Filme). Contando a saga dos jesuítas que viveram na fronteira entre o 

Brasil, a Argentina e o Uruguai, na região de Foz do Iguaçu, onde se 

estabeleceram os Sete Povos das Missões. 

Tendo no elenco artistas do porte de Robert De Niro, Jeremy Irons e um ainda 

jovem Liam Neeson, o filme contou ainda com uma direção de arte esmerada, 

figurinos que reproduzem fidedignamente o período retratado, uma belíssima 

fotografia e um roteiro qualificado produzido por Robert Bolt. O prêmio em 

Cannes foi consequência de todas essas qualidades. 

A história do filme nos mostra um caçador de índios daquela região, capitão 

Mendonza (Robert De Niro) que em suas buscas dá preferência aos nativos 
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que já tivessem sido catequizados e aculturados pelos religiosos. Esses 

indígenas apresentavam grandes vantagens em relação aos demais por 

estarem adaptados ao trabalho, a língua, aos modos e aos hábitos dos 

europeus que viviam na América. 

Paralelamente a trama vivida por Mendonza, há o trabalho árduo dos jesuítas. 

Tudo se iniciando com o desbravamento de uma região virgem e inóspita, onde 

as densas florestas e os animais selvagens constituíam obstáculos de difícil 

superação. Não menos hostis e pouco receptivos (pelo menos à princípio), os 

índios causaram dificuldades a alguns missionários enviados para a região dos 

Sete Povos. Para que fossem convertidos foi necessária a chegada de um 

padre mais experiente, capaz de superar qualquer dificuldade, conhecido como 

Gabriel (o ótimo Jeremy Irons). 

Superadas as adversidades naturais e a repulsa inicial dos nativos, coube ao 

jesuíta impedir a ação do caçador de índios, Capitão Mendonza, em sua 

região. Ação essa facilitada pelo martírio vivido pelo personagem de De Niro, 

envolvido num triângulo amoroso de desfecho trágico, que o levou a prisão e a 

necessidade de superar seu pecado redimindo-se com uma pena exemplar, 

trabalhar em favor daqueles que haviam sido suas presas preferenciais, os 

indígenas. 

 

Além das tramas que orientam os caminhos dos personagens principais, "A 

Missão" consegue mais, discute a questão da disputa que se travava na região 

pela posse das terras envolvendo Portugal, Espanha e a Igreja Católica 

(ameaçada de despejo de suas Missões Jesuíticas). Esse acontecimento 
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histórico que se desenrolou por aproximadamente cem anos e foi discutido em 

diversos acordos entre portugueses e espanhóis acabou fazendo parte do 

filme, o que confere ao trabalho de Bolt (o roteirista) e de Joffé grandes 

méritos, afinal, não se trata de tema fácil e de grande aceitação pelo público. 

Por motivos como os apresentados (qualidades indiscutíveis no roteiro, 

fotografia, direção de arte, atuação dos atores, direção segura,...) e, sabendo 

tratar-se de filme agradável, de bons resultados em termos de bilheteria (o que 

nos faz crer que "A Missão" seja palatável), esse filme é indispensável para 

entender melhor esse período da nossa história, principalmente se atentarmos 

para o fato de que a ação dos jesuítas não é assunto regularmente trabalhado 

em sala de aula. 

 

Chamem a atenção de seus alunos para o fato de que, apesar dos jesuítas 

terem se posicionado em favor dos índios, defendendo-os de mercadores de 

escravos e daqueles que desejavam suas terras, há um outro pormenor a 

respeito da ação dos religiosos da ordem de Inácio de Loyola:- O que eles 

fizeram com a cultura indígena? 
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TEXTO 9 

 Engels, Frederich. 

A diferença entre ricos e pobres veio somar-se à diferença entre homens livres 

e escravos; a nova divisão do trabalho acarretou uma nova divisão da 

sociedade em classes. A diferença de riqueza entre os diversos chefes de 

família destruiu as antigas comunidades domésticas comunistas, em toda parte 

onde estas ainda subsistiam; acabou-se o trabalho comum da terra por conta 

daquelas comunidades. A terra cultivada foi distribuída entre as famílias 

particulares, a princípio por tempo limitado, depois para sempre; a transição à 

propriedade privada completa foi-se realizando aos poucos, paralelamente à 

passagem do matrimônio sindiásmico à monogamia. A família individual 

principiou a transformar-se na unidade econômica da sociedade.Com a 

expansão do comércio, o dinheiro, a usura, a propriedade territorial e a 

hipoteca, progrediram rapidamente a centralização e a concentração das 

riquezas nas mãos de uma classe pouco numerosa, o que se fez acompanhar 

do empobrecimento das massas e do aumento numérico dos pobres. A nova 

aristocracia da riqueza acabou por isolar a antiga nobreza tribal, em todos os 

lugares onde não coincidiu com ela (em Atenas, em Roma e entre os 

germanos). E essa divisão de homens livres em classes, de acordo com seus 

bens, foi seguida, sobretudo na Grécia, de um extraordinário aumento no 

número dos escravos,(3) cujo trabalho forçado constituía base de todo o edifício 

social. 

Desde que a civilização se baseia na exploração de uma classe por 

outra, todo o seu desenvolvimento se opera numa constante contradição. Cada 

progresso na produção é ao mesmo tempo um retrocesso na condição da 

classe oprimida, isto é. da imensa maioria. Cada benefício para uns é 

necessária- mente um prejuízo para outros; cada grau de emancipação 

conseguido por uma classe é um novo elemento de opressão para a outra. A 

prova mais eloquente a respeito é a própria criação da máquina, cujos efeitos, 

hoje, são sentidos pelo mundo inteiro. Se entre os bárbaros, como vimos, é 

difícil estabelecer a diferença entre os direitos e os deveres, com a civilização 

http://www.marxists.org/portugues/marx/1884/origem/cap09.htm#tr3
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estabelece-se entre ambos uma distinção e um contraste evidentes para o 

homem mais imbecil, atribuindo- se a uma classe quase todos os direitos e à 

outra quase todos os deveres. 

ENGELS, Frederich.  A Origem da Família, da Propriedade Privada e do 
Estado Friedrich Engels IX-Barbárie e Civilização 
http://www.marxists.org/portugues/marx/1884/origem/cap09.htm 
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