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Não é Sério

O que eu consigo ver é só um terço do problema
É o Sistema que tem que mudar
Não se pode parar de lutar
Senão não muda
A Juventude tem que estar a fim,
Tem que se unir,
O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Só faz destruir a esperança
Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
Deixa ele viver!

Charlie Brown Jr

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o papel das políticas de atendimento ao
adolescente para o entendimento dos usuários acerca das políticas públicas no município de
Rio das Ostras no intuito de compreender o papel da política de saúde e assistência nesse
processo, desenvolvidas na cidade contribuindo para a consolidação do Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA. Neste sentido, faz-se um levantamento histórico sobre as políticas
públicas voltadas para os adolescentes e elenca-se as políticas sociais construídas pelo
governo e sociedade civil, para compreender os motivos do conhecimento ou
desconhecimento acerca das leis e políticas que amparam o adolescente por parte desses
mesmos sujeitos. Para tanto realiza-se pesquisa bibliográfica assim como entrevistas
semiestruturadas com profissionais que trabalham com essas políticas e dois grupos focais
com adolescentes usuários do Núcleo de Atenção a Saúde do Adolescente - NASA, dando
base à pesquisa e possibilitando identificar parcialmente a realidade dos serviços.

Palavras-chave: Política Pública; Adolescente; Saúde; Assistência; ECA; NASA.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the role of adolescent care policies for users' understanding
of public policies in the municipality of Rio das Ostras in order to understand the role of
healthpolicy to users, developed in the city from the consolidation of ECA (Child and
Adolescent Statue). In this sense, making a historical survey here about public policies built
by the government and civil society, to understand the reasons og knowledge or not about
laws and policies that support the teenagers by these groups For this, we use bibliographic
research as well as semistructured interviews with professionals assition to focus group with
teenagers users from NASA (Center of Adolescent Health Care), giving base to the research
and allowing to identify partially the reality of the services.

Keywords: Public Policy; Adolescent; Health; Assistance; ECA; NASA
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INTRODUÇÃO

Quando se analisa o histórico da construção e implementação das políticas
públicas/sociais brasileiras, nota-se o avanço com relação ao cuidado ao adolescente a partir
da Constituição de 1988 e da consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
em 1990.
No entanto, vale ressaltar que a necessidade de acolhimento e atenção ao adolescente –
que até então era vista apenas como responsabilidade da família no que se refere a sua
educação moral e do Estado quanto às medidas de punição para os “menores” infratores –
eclode em um momento de aumento da violência e da pobreza no Brasil. Isso se torna
questionável quando se trata do atendimento aos adolescentes de classe baixa e que fazem uso
das diversas políticas públicas sociais.
Ao observar a emergência dessas ações, não se pode esquecer que o propulsor para a
criação e as reformas nas políticas públicas se encontra na organização dos trabalhadores
através de sindicatos e movimentos sociais, quando muitos passam a ter a infância e a
adolescência como pauta no que se refere à construção da cidadania do indivíduo em
formação. Vale também lembrar que as primeiras medidas para o atendimento das camadas
baixas, entre os anos 1980 e 1990 são pautadas na atuação de Organizações não
governamentais (ONG’s), dentre elas a assistência na saúde direcionada para a faixa etária até
os 18 anos.
Mesmo diante das lutas sociais travadas pelos movimentos sociais, que refletem nos
dias atuais, quando falamos da efetivação das políticas de atendimento ao adolescente no
âmbito municipal, ainda há confusão existente na relação entre usuários e instituições de
atendimento. Isso pode explicar a questão da falta de conhecimento por parte dos
responsáveis pelo trabalho realizado com a infância e juventude, cuidadores e dos próprios
sujeitos, sobre o que de fato é direito assegurado pela Constituição e pelas diversas medidas,
cartilhas, estatutos e leis.
Excetuando-se a educação, a saúde é a área a que os adolescentes mais têm acesso.
Resta saber se o estímulo ao conhecimento, da própria política e das demais, vem sendo
passado, dentro das instituições de atendimento, de forma a possibilitar a formação de novos
cidadãos conscientes de seus direitos, possibilitando assim que estes entendam qual o seu
papel na sociedade e mais que isso, colaborando para a construção da cidadania dos
indivíduos em formação.
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Daí surgem perguntas como: quais políticas voltadas ao adolescente se configuram no
município de Rio das Ostras, suas limitações e potenciais? Qual a relação dos sujeitos
(adolescentes e responsáveis) com as políticas sociais? Qual o papel da política de saúde no
acolhimento dos adolescentes? E não menos importante, qual o papel do Estatuto da Criança e
do Adolescente no alcance da cidadania da população adolescente?
Essas inquietações surgem ao estagiar no Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente
(NASA) que atende a população adolescente na Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada
no Âncora. Foi identificado que o Núcleo volta a sua atenção para o público de 10 a 19 anos,
em situação de vulnerabilidade social e que atua dentro de algumas Unidades de atendimento
ligadas a saúde no município de Rio das Ostras, em bairros periféricos.
A Instituição tem como objetivo acolher adolescentes em geral (meninos e meninas) que
procuram o serviço de saúde do posto localizado nos bairros, os quais são situados em regiões
periféricas da cidade e que apresentam maior índice de violência e, principalmente, menor
índice de atuação do governo municipal (PMRO, 2016).
Mas antes de tudo, é necessário compreender que falar sobre o adolescente no
município de Rio das Ostras é entender que há uma diferença entre as realidades vividas por
esses indivíduos nas diferentes classes sociais, diferenciando aqueles que têm acesso às
políticas públicas municipais e o conhecimento dos seus direitos, em relação aos que não nem
tem nem o acesso, nem conhecimento das mesmas.
Aqui, pode-se falar sobre “adolescências”, pois a mesma fase é vivida e absorvida de
forma diferente de acordo com a classe social em que o sujeito está inserido.
É ainda, notório que as políticas sociais em sua grande parte não são suficientes para
atender a população adolescente em sua totalidade, nem a todos aqueles que se encontram em
situação de vulnerabilidade, fazendo com que o princípio de universalidade, presente no
Estatuto e na Constituição Federal, não seja efetivado.
Quanto aos eixos mais relevantes na construção dessas políticas, a saúde se mantem
como um dos principais focos, que articulada a outras questões, visam o melhor atendimento
aos adolescentes.
Algumas ações desenvolvidas por iniciativa da sociedade civil ou por grupos
do governo federal destinados ao estudo de políticas para o campo da
juventude (BRASIL,2004) nomeiam as áreas de educação, saúde, trabalho,
gênero, família, violência, cultura e lazer, bem como os temas de
protagonismo e participação política, como as frentes de intervenção para se
pensar nas diretrizes para a constituição de uma política pública para a
juventude brasileira. (LOPES, SILVA, MALITANO, 2006 p.126, 127).
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É pensando nisto, que este trabalho tenta entender parte da realidade do adolescente que
se insere na política de saúde no município de Rio das Ostras, relacionando com as demais
políticas que a permeiam.
Portanto, no capítulo I será feita a contextualização das políticas brasileiras, levando em
conta a complexidade da sociedade em cada época até os anos 1980, período crucial para
entender a mudança na concepção sobre políticas públicas e em meio a isso elencar as
políticas voltadas para os adolescentes tentando compreender os fatores externos que as
influenciaram para que se transformassem no que é hoje.
O Capítulo II fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e as mudanças
estruturais que surgem a partir dele, como sobre o papel das demais políticas que vem a
auxiliar a sua implementação. Para tanto a pesquisa foi realizada através de artigos científicos,
relatórios de órgãos ligados à questão dos direitos do adolescente, sites oficiais ligados aos
conselhos de política de assistência, saúde e educação e entidades ligadas aos mesmos, dando
foco especial a Saúde e assim preparando para a discussão do capítulo III.
Para a construção do capítulo III, utilizou-se, entrevistas com profissionais da saúde e
da assistência como forma de construir um breve histórico das políticas em Rio das Ostras,
ressaltando as de maior destaque e para poder entender como funciona atualmente a rede de
atendimento. Além disso, na tentativa dar voz aos adolescentes, realizou-se dois grupos
focais, com adolescentes usuários da saúde, mais especificamente do Atenção à Saúde do
Adolescente (NASA), com o objetivo de compreender a política social a partir do ponto de
vista e analisar se os mesmos conhecem ou não as políticas sociais direcionadas a essa
geração.
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CAPÍTULO I – BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A história de todas as sociedades até o presente é a história das lutas de classes
(Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunistas)

É inevitável que, antes de falar sobre as políticas sociais voltadas para a criança e o
adolescente se entenda em primeiro lugar o que é política pública e qual o seu objetivo.
Assim, visualizando que, as influências da histórica luta de classes, refletem tanto na atenção
que é dada a essa fase da vida humana, como a sua importância na construção de uma
cidadania e identidade de toda uma população.
Então, levando em conta o papel dos movimentos sociais que surgem para o
enfrentamento da exploração existente no atual momento econômico, social e político é
importante compreender a gênese das políticas sociais como políticas públicas e entender que
estas só passam a ser de cunho público a partir do momento em que o Estado assume a
responsabilidade de lidar com as consequências do modo de produção capitalista. A partir daí
deixa de ser central o papel da caridade e da filantropia.
Serão abordados, para começo de análise no que tange às políticas, os períodos
históricos pré-capitalista e o capitalismo em seu período concorrencial tendo seu início em
1848, imperialista (ou monopolista) a partir do final do século XIX até a década de 1930 e o
capitalismo tardio começando após a Segunda Guerra, visões postas por Mandel utilizadas
como referência em Behring e Boschetti (2010).

1.1-

A gênese da política social mundial

Para tratar das políticas sociais existentes na atualidade, é preciso entender que estas são
resultado de um processo de transformação significativa das primeiras iniciativas de
enfrentamento da questão social, pois “como processo social, elas se gestaram na confluência
dos movimentos de ascensão do capitalismo com a revolução industrial, das lutas de classe e
do desenvolvimento da intervenção estatal” (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p. 47).
Anteriormente ao avanço capitalista as sociedades existentes já demonstravam
preocupação com a população, utilizando a caridade e a filantropia para lidar com as mazelas
que acometiam os menos “afortunados”. Referindo-se a isso, Behring e Boschetti ressaltam:
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As sociedades pré-capitalistas não privilegiavam as forças de mercado e
assumiam algumas responsabilidades sociais, não com o fim de garantir o
bem comum, mas com o intuito de manter a ordem social e punir a
vagabundagem. Ao lado da caridade privada e de ações filantrópicas,
algumas iniciativas pontuais com características assistenciais são
identificadas como protoformas de políticas sociais (BEHRING,
BOSCHETTI, 2010, p. 47).

Pode-se ressaltar ainda algumas medidas que intervinham na realidade social e que por
sua vez são tidas como protoformas. São elas as de maior expressão: o Estatuto dos
Trabalhadores de 1349 e as denominadas Leis dos Pobres, que começam nas ditas sociedades
pré-capitalistas e são levadas até a primeira fase do modelo econômico/social capitalista.
Estas leis, de acordo com o mencionado por Behring e Boschetti, com base nos estudos
de Polanyi (2000) e Castel (1998), tinham como objetivo “principal manter a ordem de castas
e impedir a livre circulação da força de trabalho, o que teria contribuído para retardar a
constituição do livre mercado de trabalho” (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.48). Além
disso, podemos dizer que estas leis induziam a manutenção do exercício do trabalho, como
meio obrigatório para receber a ajuda assistencialista.
Viana (2002), também traz a ideia de que com a transição para o modo de produção
capitalista, onde a expansão comercial impera e traz consigo a valorização das cidades como
ponto central de negociações, a pobreza torna-se visível, expressa na proliferação de doenças,
no furto e na “degradação dos costumes”.
Os ideais liberais influenciaram a conduta do Estado desde a primeira fase do modo de
produção capitalista, essa denominada concorrencial, na qual o mercado regularia todas as
esferas da sociedade.
Pode-se dizer então, que o Estado nessa fase tinha o limitado dever de proteger a
propriedade privada e manter-se preparado para defender com força armada o seu território,
só agindo quando fosse extremamente necessário. Ainda aqui é válido ressaltar que o mesmo,
perante o modo de produção capitalista, está sob influência constante da burguesia, detentora
dos meios de produção que, por consequência, tem mais influência sobre as suas ações se
sobrepondo às demais classes existentes.
Nas palavras de Behring e Boschetti:

Se as legislações sociais pré-capitalistas eram punitivas, restritivas e agiam
na intersecção da assistência social e do trabalho forçado, o “abandono”
dessas tímidas e repressivas medidas de proteção no auge da revolução
industrial lança os pobres à “servidão da liberdade sem proteção”, no
contexto de plena subsunção do trabalho ao capital, provocando o
pauperismo como fenômeno mais agudo decorrente da chamada questão
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social. Foram as “lutas pela jornada normal de trabalho” (Marx, 1987) que
provocaram o surgimento de novas regulamentações sociais e do trabalho
pelo estado (...) (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.51).

De acordo com Netto (1992), no livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, os
principais aspectos com relação à dinâmica entre Estado e Capital a que se propunham como
função do Estado era o de proteger a propriedade privada, somente agir em situação de
emergência e garantir a defesa e a formação de exércitos, dispensando a participação na
economia, que se dava a partir do livre comércio.
Na perspectiva de Sara Granemann (2006), no livro Serviço Social e Políticas Sociais
baseada nos estudos anteriores de autores como Netto e Marx, o modo de produção capitalista
seria propulsor das políticas sociais:

(...) sua existência não será detectada nos modos de produção anteriores ao
capitalismo. Ao contrário, seu surgimento somente poderá ser atestado no
modo de produção que tem na propriedade privada e no trabalho livre o par
categorial antagônico e fundante, sobre o qual se estruturou o presente modo
de produção e originam-se as classes sociais centrais: a burguesia e o
proletariado, imprescindíveis para a compreensão da vida social no tempo
presente (GRANEMANN, 2008. P.12).

Portanto, as políticas sociais em sua origem têm como objetivo atuar muitas vezes de
forma setorizada e fragmentada, como resposta ao conjunto de expressões que derivam da
questão social capitalista, que está posta a partir das relações de trabalho e exploração pelo
capital. Portanto a luta entre as duas classes, proletariado e burguesia, se estende para a esfera
da reprodução das relações sociais1.
Para que se compreenda o motivo do desenvolvimento das políticas sociais enquanto
política pública entre os períodos, não basta somente mencionar a proliferação das mazelas
(fome, pobreza e doenças) que importunavam a nova sociedade burguesa, já que, por conta
delas a insatisfação do proletariado - parte da sociedade mais atingida - acaba por ficar em
evidência e a organização política dessa classe mostra-se como um fator importantíssimo para
o seu desenvolvimento.

A mobilização e a organização da classe trabalhadora foram determinantes
para a mudança da natureza do Estado liberal no final do século XIX e início
1

Nos mesmos estudos de Behring e Boschetti, as autoras definem as relações sociais como expressão de dado
momento histórico, permeado pela sociabilidade, a economia e a política. “Vale destacar que, quando se fala em
produção e reprodução de relações sociais inscritas num momento histórico, sendo a questão social uma inflexão
desse processo, trata-se da produção e reprodução - movimentos inseparáveis na totalidade concreta – de
condições de vida, de cultura e reprodução de riqueza”. (BEHRING, BOSCHETTI, 2006, p.52).
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do século XX. Pautada na luta pela emancipação humana na organização da
riqueza e na instituição de uma sociabilidade não capitalista, a classe
trabalhadora conseguiu assegurar importantes conquistas na dimensão dos
direitos políticos, como direito de voto, de organização em sindicatos e
partidos, livre expressão e manifestação (Barbalet, 1989). Tais conquistas,
contudo, não conseguiram impor a ruptura com o capitalismo. Os direitos
políticos, diferentes dos direitos civis, são direitos coletivos, garantidos a
todos, e independem da relação do indivíduo com a propriedade privada
(BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.64).

Com o desenvolvimento do capitalismo e sua entrada na fase monopolista, vê-se a
necessidade de intervenção do Estado, passando este a regular a economia e assegurar a
ordem de reprodução social e do capital. Até então as lutas da classe operária, que vende sua
força de trabalho e assim é explorada pelo capital, eram tratadas, muitas vezes, como caso de
polícia e a classe tida como perigosa (IAMAMOTO, CARVALHO, 1982).
As consideradas primeiras manifestações de desenvolvimento das políticas sociais,
ainda têm traços característicos da filantropia e assistencialismo, com objetivo de conter a
força dos movimentos que surgem em meio à classe operária.
Fator importante segundo Viana, é o fato da classe trabalhadora se organizar a partir de
sindicatos e partidos políticos nesta fase. Estes atentos às consequências das condições de
trabalho que geravam adoecimento frente a uma rotina intensa, com horas desmedidas de
jornada e acidentes ocorridos. Em suas palavras “para a sociedade a ameaça agora está na
recusa ao assalariamento” (VIANA, 2002 p.4), culminando assim em uma estrutura de
política social a partir do Estado, ou seja, pública, com características assistenciais, porém
compulsórias e de natureza meritocrática, gerando uma ideia de seguro social.
A crise de mercado ocorrida na década de 20 e 30 do século XX, visualizada mais
especificamente a partir do crack da bolsa de 1929 nos Estados Unidos, junto ao fator do
fantasma socialista com a tomada de poder na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), faz pano de fundo para o ideal “de seguridade social, a natureza da política passa a
ser universalista e seu alvo a cidadania” (VIANA, 2002, p.5), que foi disseminado entre os
países desenvolvidos.
Expressa aí o que Behring e Boschetti vão referenciar como “enfraquecimento das bases
materiais e subjetiva de sustentação dos argumentos liberais” (2010, p.67). São eles o
crescimento do movimento operário, se fazendo valer dos ideais liberais para a sua inserção
na política e a própria “concentração e monopolização do capital, demolindo a utopia liberal
do indivíduo empreendedor orientado por sentimentos morais. ” (BEHRING, BOSCHETTI,
2010, p. 68).
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Preocupa-se aqui entender então o motivo dos trabalhadores reagirem contra o capital.
Dentre os mais evidentes, estão as condições de trabalho e assalariamento que pioram, além
das demais consequências da expansão e retração de mercado como reflexo das várias
transformações ocorridas no modelo de produção e economia adotado (capitalismo). Então, os
trabalhadores são impulsionados a se organizarem e questionarem as condições às quais são
submetidos.
As pressões por parte dos trabalhadores assalariados fazem com que a classe detentora
dos meios de produção reaja, impulsionando o Estado a incentivar e criar medidas de cunho
assistencial universal.
Ainda assim é importante salientar que a evolução do capital como descrita acima, é
restrita principalmente a países europeus e aos Estados Unidos, sendo os países de
desenvolvimento tardio um misto do reflexo das experiências já vivenciadas e características
da sua colonização, como ocorre no Brasil.

O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países,
dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe
trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas e
correlações e composições de força no âmbito do Estado (BEHRING,
BOSCHETTI, 2010, p.64).

1.2-

Políticas sociais no Brasil

Quando se fala do Brasil neste cenário de introdução e transformação das políticas
sociais, temos que apontar que os fatos que decorrem nos processos de constituição dessas
políticas, carregam consigo a força das particularidades históricas da política, economia e do
desenvolvimento social.
Se de fato as políticas sociais só irão se fazer necessárias com o advento do capitalismo,
com seus reflexos nas condições de trabalho e vida da população e com o surgimento de
movimentos da sociedade com uma consciência de classe, o Brasil em seu desenvolvimento
tardio, demora a pensar tais políticas.
Além de uma economia voltada ao atendimento da necessidade externa e de uma mão
de obra predominantemente escrava, frente a uma elite dominante burguesa, todos esses
processos sem a participação de um grupo popular efetivo acabam por ocasionar uma
insatisfação. Por isso, o fator central para entender o desenvolvimento lento das políticas
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sociais públicas é a relação de dominação e dependência geradas pela colonização de
exploração até a passagem para a fase republicana.
Para Behring e Boschetti, a luz de Prado Jr., os marcos históricos que refletem na
“formação do capitalismo brasileiro” ainda são visualizados quando se faz uma reflexão mais
profunda do desenvolvimento tardio do capitalismo no país. Portanto:

O processo de colonização entre os séculos XVI e XIX; [...] serviu a
acumulação originária de capital nos países centrais. Os períodos imperial e
da república não alteram significativamente essa tendência de subordinação
e dependência ao mercado mundial, embora as modifiquem historicamente
as condições de relação (PRADO JR, 19912 apud BEHRING, BOSCHETTI,
2010, p. 72).

Não esquecendo do escravismo, como já mencionado antes, que para as autoras é um
ponto fundamental da interpretação do Prado Jr, onde este acaba “marcando de forma
deletéria (lapa, 1999: 267) a cultura, os valores, as ideias, a ética, a estética e os ritmos de
mudança” (BEHRING, BOSCHETTI 2010, p. 72). Ressaltando que essas questões se
expressam na desqualificação da mão de obra trabalhadora e consequentemente na relação
entre capital e trabalho ao longo do desenvolvimento histórico do país.
Afirmam ainda que “Prado Jr (1991) identificou a adaptação brasileira ao capitalismo a
partir da substituição lenta do trabalho escravo pelo trabalho livre nas grandes unidades
agrárias” (BEHRING, BOSCHETTI 2010, p. 72).
Um fator importante para se lembrar é que essas substituições ocorrem, em sua maioria,
com a vinda de imigrantes europeus, sem posses, que se pode dizer, trocavam trabalho por
comida e tinham jornadas absurdas. Esse movimento, portanto, ao mesmo tempo liberta os
negros escravos, também os exclui ao passo que estes apesar de libertos, não têm acesso a
trabalho e sustento. Cria-se uma massa trabalhadora sobrante.
Em análise feita por Fernandes, de acordo com Behring e Boschetti, pode-se entender
que o capitalismo só se fará valer a partir da declaração de independência. Há um rompimento
com a aristocracia agrária por conta da necessidade de expansão da economia para a
manutenção do novo estado, trazendo com isso a modernização dos processos que envolvem a
divisão social do trabalho, onde o processo de produção deixa de ser conduzido de fora para
dentro do país, mas dando continuidade aos principais fatores de manutenção econômica e
social.
2

PRADO Jr, C. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1991.

21

Assim então, percebe-se a ausência de uma construção da cidadania em termos gerais ao
que se refere à população, focando somente no crescimento das elites. Isso se expressa no
fator evidente dos anos passados entre a independência brasileira e a abolição da escravatura.
As autoras defendem então que:

Na verdade o liberalismo é filtrado pelas elites nativas por meio de uma lente
singular: a equidade configura-se como emancipação das classes dominantes
e realização de um certo status desfrutado por elas, ou seja, sem
incorporação das massas; na visão de soberania, supõe-se que há uma
interdependência vantajosa entre as nações, numa perspectiva passiva e
complacente na relação com o capital internacional; o Estado é visto como
meio de internalizar os centros de decisão política e de institucionalizar o
predomínio das elites nativas dominantes, numa forte confusão entre público
e privado. Essas são, claramente, características perenes da nossa formação
social! Então, se o liberalismo trouxe, nos primórdios da formação do estado
nacional brasileiro, dividendos positivos, tais como uma mudança no
horizonte cultural das elites ou a organização moderna dos poderes, não
conseguiu dinamizar em toda a profundidade a construção de uma ordem
nacional autônoma. Ao contrário, uma marca da nossa formação social é a
heteronomia, a dependência. Fernandes (1987) mostra o significado da
independência e de seu componente cultural liberal para a formação da
sociedade e do Estado nacionais: de como o senhor colonial metamorfoseiase em senhor-cidadão, elemento exclusivo da sociedade civil, na qual os
outros não contavam. Assim, a democracia não era uma condição geral da
sociedade: estava aprisionada no âmbito da sociedade civil, da qual faziam
parte apenas as classes dominantes, as quais utilizavam o Estado nacional
nascente para o patrocínio de seus interesses gerais (BEHRING,
BOSCHETTI, 2010, p.73).

Portanto, lembrando dos princípios básicos do liberalismo que marcava a época fora do
país, a propriedade privada e a liberdade estavam presentes apenas para a elite, amparada pela
monarquia aqui instaurada sem o apoio ou consciência da população, de acordo com Behring
e Boschetti em uma leitura feita a partir dos estudos desenvolvidos por Fernandes.
A partir da independência o mercado passa a se organizar de dentro para dentro no que
se refere à política e consumindo do mercado externo, assim como produzindo para ele.
Em meio à apropriação do ideal burguês por parte das elites e o ajuste do mercado,
cresce a insatisfação com a questão da escravidão, mas mais no sentido ideológico de mão de
obra livre do que no que se refere à consciência humana.
A existência do sistema escravista acompanhada pela relação privilegiada entre Estado e
a aristocracia agrária conviviam com os ideais de cidadania que surgem com esse processo e
que são impulsionados com substituição progressiva da mão de obra escrava e que por
consequência dão força para a construção do movimento abolicionista, mesmo que de forma
limitada em relação à ideologia e política.
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A abolição ocorre em maio de 1888, um ano antes do movimento militar impulsionar a
instauração da república brasileira e sessenta anos depois da declaração da independência por
Dom Pedro.
Vale ressaltar que os movimentos sociais brasileiros têm, pelas características de
organização da população, uma relação diretamente ligada a não participação por parte dos
trabalhadores acerca da construção das questões políticas e aos vários cenários políticos
ocasionando falta de decisões tomadas a partir das classes subalternas. Portanto:

A persistente presença do trabalho escravo teve impactos importantes no
nascimento do trabalho livre e nas possibilidades políticas de um processo
mais rápido e radicalizado de transição, com participação mais contundente
do movimento operário: “em vez de fomentar a competição e o conflito, ele
nasce fadado a articular-se, estrutural e dinamicamente, ao clima de
mandonismo, do paternalismo e do conformismo, imposto pela sociedade
existente, como se o trabalho livre fosse um desdobramento e uma
prolongação do trabalho escravo” (Fernandes, 1987:123). Trata-se de uma
situação estrutural, que retardou a consciência e a ação política operárias no
Brasil, cujas primeiras manifestações como tal datam do início do século XX
(BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.79).

Pode ser considerado que a luta operária no século XIX não é marcada por grandes
revoltas de cunho radical e que só será expressa dessa forma nas primeiras décadas do século
XX, quando as expressões da questão social, indissociável ao modelo capitalista, se juntam, a
exemplo do não acolhimento dos negros libertos no mundo do trabalho livre. Vale também
ressaltar a insatisfação dos empresários não ligados à produção de café.
Portanto, tudo isso leva ao entendimento de que a consciência de classe se constrói
tardiamente diante de um cenário de despolitização, em que são priorizadas conquistas que
mais servem para dispersar a classe trabalhadora dos objetivos relacionados a conquistar um
espaço no cenário social do que atender as suas necessidades.
As políticas sociais não estão devidamente datadas, pois em parte se confundem no que
até antes da instauração da República se apresenta em forma de caridade. Neste cenário elas
são registradas por Behring e Boschetti a partir do ano de 1888, após a Lei Áurea. A
exemplo3:


3

1888: Caixas de socorro

As iniciativas que serão citadas durante esta primeira parte do trabalho, não serão desenvolvidas, pois não faz
parte do objetivo específico deste trabalho, não cabendo detalhar cada uma.
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1889: Direito de pensão e férias, destinado aos funcionários da imprensa nacional e
ferroviários, sendo estendido aos funcionários do ministério da fazenda em 1890;



1891: Primeira legislação para a assistência à infância e juventude e regulamentação do
trabalho infantil. Aponta-se que esta não foi respeitada;



1892: Direito de pensão aos funcionários da marinha;



1903: Formação dos primeiros sindicatos rurais e industriais;

O Brasil sofre influência externa pela economia, onde é externamente dependente, e
com as migrações do final do século XIX e início do século XX, as questões que abalam o
mundo não passam despercebidas. Em 1907 com o reconhecimento do direito de organização
política do trabalhador pelo Estado, a luta pelas categorias ganha força e ainda sob influência
da revolução russa impulsiona mais tarde a criação do partido comunista.
Pode-se abrir um parêntese aqui, para ressaltar a questão da saúde que até então, em
relação à política pública se limitava a algumas ações de cunho higienista e opressor no
controle de doenças. Bravo destaca que “no século XIX, em decorrência das transformações
econômicas e políticas, algumas iniciativas surgiram no campo da saúde pública, como a
vigilância do exercício profissional e a realização de campanhas limitadas” (BRAVO, 2009 p.
89). Anteriormente a isso a saúde era responsabilidade filantrópica e seguia as práticas
liberais, sendo uma demanda já levantada pelo movimento operário da época.
Até 1930, dentro da República Velha as medidas tomadas visando mais controle da
classe trabalhadora, de acordo ainda com Behring e Boschetti se apresentam desta forma:


1907: Formação dos sindicatos urbanos, quando então é reconhecido o direito à
organização das categorias de trabalho;



1911: Redução legal da jornada de trabalho para 12 horas diárias, não sendo novamente
respeitada;



1919: Regulamentação dos acidentes de trabalho, onde as investigações eram formuladas
a partir de inquéritos pela polícia e responsabilidade do trabalhador;



1923: Lei Eloy Chaves: Criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s),
dedicadas a categorias estratégicas, aonde já havia em seu meio traços de construção de
consciência de classe;
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1926: Surgem os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP’s), exclusivo para
funcionários públicos e que mais tarde na década de 1930 passam a ser utilizados quando
há evidências de prejuízo por riscos laborativos;



1927: Aprovação do Código de Menores, que tem como viés a punição à delinquência;

A crise dos anos 30 que atinge a economia mundial, abala o mercado do café brasileiro,
que tem em sua essência a exportação. 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país se dá
como resultado dessa atividade.
Com o abalo na produção cafeeira, os grupos oligárquicos produtores de carne, açúcar
entre outros, surgem para diversificar a produção brasileira e abrir espaço para si no novo
cenário.

Aqui, há destaque para os produtores de carne do Sul, de onde vem a
principal liderança desse processo, Getúlio Vargas, e que consegue o apoio
dos segmentos militares médios, os tenentes – alguns deles partícipes da
famosa Coluna Prestes e outros com clara inspiração autoritária e fascista -,
bem como de bases sociais mais populares. Essa “revolução, na verdade, foi
uma espécie de quartelada, com um afastamento não muito contundente da
oligarquia cafeeira, a qual, por seu peso econômico, era o setor com capital
acumulado para investir em outros produtos e impulsionar a diversificação
da economia brasileira (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.105).

Pode-se entender que a hegemonia do produto mais comercializado até então é
interrompida dando lugar a outros produtos e consequentemente a outras oligarquias agrárias
nos processos políticos, que marcaram o início de uma nova fase da política brasileira, com
uma imensa disputa pela hegemonia, que se expressam na Constituição de 1934.
Os embates políticos que ocorreram durante os anos que se seguiram foram radicais,
expressando as vertentes ideologicamente contrárias entre si, o fascismo e o comunismo, o
que acaba culminando na ditadura do Estado Novo em 1937. Acaba, então, por afirmar um
processo de construção do Estado sem abertura à participação popular e com traços de
extremo conservadorismo, abrindo espaço para uma política trabalhista voltada para o
corporativismo.
A questão social é enfrentada no governo Vargas com o uso da polícia, assim como
parte do movimento operário combinando uma política, que citada por Behring e Boschetti
(2010, p.106), tende à “regulamentação das relações de trabalho no país, buscando
transformar a luta de classes em colaboração de classes, e o impulso à construção do Estado
social, em sintonia com os processos internacionais”.
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Caracteriza-se assim um processo de modernização conservadora, e que reflete nas
primeiras medidas acerca das políticas sociais nos anos 30 e 40, sempre apresentando reflexos
das políticas utilizadas nos países desenvolvidos. Segundo Behring e Boschetti nessas
décadas, as iniciativas que se destacam são:


1930: Criação do Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde e Educação;



1932: Surge a Carteira de trabalho;



1933: Criação da Instituto de Aposentadoria e Pensões destinados aos Marítimos o
IAPM4, dedicadas aos marítimos e a extinção das CAP’s que eram administradas pelo
setor privado;



1941: Código de menores e o Serviço de Assistência ao Menos (SAM). Prevalece os
maus-tratos e a coação aos jovens pobres e delinquentes;



1942: Legião Brasileira de Assistência (LBA), destinada a atender aos chamados praças
da Segunda Guerra Mundial, era coordenada pela primeira dama;



1943: Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT);
Neste contexto o surgimento da medicina previdenciária5, com o intuito de conter novas

reivindicações das categorias assalariadas, se destaca. Até 1940, a política de saúde tinha um
caráter organizacional centrado na atuação nacional, pautada na organização de “dois
subsetores: o de saúde pública e o de medicina previdenciária6” (BRAVO, 2009 p.91).
De 1943 a 1945 ocorre o declínio da ditadura varguista, fato que ocorre com reflexo de
uma série de fatores políticos e sociais, como a posição do governo frente a guerra e as novas
lutas que surgem no campo e na cidade, assim como as necessidades da burguesia que se
renovam e se tornam heterogêneas, culminando na saída de Vargas do poder.
Inicia-se um novo período econômico e social no país, onde ele se encontra mais
urbanizado e com uma estrutura relevante no que se refere à indústria de base, além de um
movimento operário melhor estruturado.

4

Destaca-se a criação desse Instituto, pois foi a primeiro IAP fundado. Após essa data são criados gradualmente
para outras profissões.
5
Os atendimentos médicos eram feitos pela previdência para os trabalhadores assalariados e seus dependentes.
Para a parcela da população que não fazia parte da camada compreendida pela previdência, restava o
atendimento na rede hospitalar privada.
6
Esse modelo de saúde até a década de 1960 será a principal linha de atuação, tendo como objetivo o combate à
proliferação de doenças e a manutenção das condições de higiene, principalmente no setor urbano e em menor
proporção na área rural.
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O Brasil tornou-se um país mais urbanizado, com uma indústria de base já
significativa, apesar da vocação agrário-exportadora permanecer forte, e um
movimento operário popular mais maduro e concentrado, com uma agenda
de reivindicações extensa. A constituição de 1946 foi uma das mais
democráticas do país, chegando até a retirar o Partido Comunista da
ilegalidade (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.109).

Nos anos que se seguiram de 1946 até 1964 a disputa pela hegemonia entre as classes se
acirra. A burguesia encontrava-se fragmentada, um exemplo claro dessa fragmentação é a
divisão partidária, onde ela se encontra dividida entre União Democrática Nacional (UDN)
que recebe o apoio da burguesia industrial e financeira, Partido Social Democrático (PSD)
recebe apoio dos setores agrários tradicionais, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
considerado um partido de centro, inspira-se no ideal populista-nacionalista de Vargas e
recebia apoio de industriais e alguns segmentos operários. Por fim, havia o Partido Comunista
Brasileiro (PCB), que teve um curto período de legalidade e foi uma referência na luta
operária, mesmo que fizesse aliança com o PTB no intuito de usar o atual Estado para
disseminar o ideal revolucionário socialista.
Nos anos de 1950, o plano de metas lançado por Juscelino, visando o crescimento de 50
anos em 5, bate de frente com as mudanças na dinâmica política interna.

Esse processo de salto para diante na economia capitalista brasileira acirrava
a luta de classes, pois implicava o aumento numérico e a concentração da
classe trabalhadora, com suas consequências em termos de maior
organização política e consciência de classe. Nesse período, também
crescem as tensões no campo, com a organização das Ligas Camponesas, em
função da inexistência de uma reforma agrária consistente e de imensa
concentração da terra. Também cresce a tensão entre as camadas médias
urbanas, com destaque para os estudantes universitários e suas
reivindicações pela ampliação do ensino público superior (BEHRING,
BOSCHETTI, 2010, p.110).

Diante deste cenário, a política social pode ser identificada, mas com uma lentidão nos
processos de expansão e levando em conta “a instabilidade institucional do período – da qual
o suicídio de Vargas (1954) e a renúncia de Jânio Quadros (1961) e o próprio Golpe Militar
de 1964 que depôs João Goulart dificultou consensos em torno de um projeto nacional...”
(BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.110), apresentando assim, somente:


1960: Lei Orgânica da previdência;



1963: Previdência Rural;
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Bravo (2009), ainda nos faz observar que, com a abertura econômica e industrial
ocorrida nos anos 1950, há o surgimento de “estruturas hospitalares” privadas.
De acordo com a leitura de Santos interpretado por Behring e Boschetti (2010), essa
estagnação no campo das políticas públicas sociais, se deu a partir da intensa disputa entre os
projetos societários, que adiaram algumas propostas de expansão as quais só tiveram atenção
a partir dos anos 60.
O período ditatorial retoma o ideal de uma nova modernização conservadora. A expansão
das políticas sociais e sua revisão foram tomadas neste período como uma forma de alcançar o
apoio da maior parte da população possível.
No entanto, essas políticas sociais, mais uma vez, são postas como modo de controlar a
sociedade. Para Bravo:

Em face da questão social no período 64/74 o estado utilizou para sua
intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a política assistencial
ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina estatal com a
finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as
tensões sociais e conseguir legitimidade para o regime, como também servir
de mecanismo de acumulação do capital (BRAVO, 2009, p.93).

Como em todo período histórico, os reflexos econômicos na política e na sociedade não
deixam de ser percebidos como um fator balizador das decisões do Estado.
Behring e Boschetti apontam que para entender a conjuntura da política social brasileira
nos anos que se seguem é importante apontar que “enquanto no plano internacional
desencadeava-se a reação burguesa, o Brasil, no contexto da ditadura militar pós-1964, vivia a
expansão do fordismo à brasileira” (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.134)
Se de um lado há um aumento na produção e o estímulo ao consumo ganhando forças
entre a classe trabalhadora, um reflexo da política fordista que chega de forma bastante
atrasada, de outro lado apresenta-se um contexto de expansão das políticas públicas.
Neste período de tempo podemos organizar as políticas sociais até os anos 80 da
seguinte forma, de acordo com Behring e Boschetti:
 1965: Criação da Fundação do Nacional para o Bem-estar do Menor (Funabem). Substitui
o SAM, mas não altera o caráter punitivo.
 1964: Criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), com o intuito de impulsionar a
economia através da construção e venda de casas populares. Juntamente com ele surge os
mecanismos de poupança FGTS, PIS, Pasep.
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 1966: Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), onde se centraliza os
serviços prestados e exclui a participação do trabalhador na gestão.
 1967: o INPS assume os cuidados relacionados a acidentes de trabalho.
 1971: Expansão do INPS para os trabalhadores rurais, 1972 para as empregadas
domésticas, 1973 aos jogadores de futebol e trabalhadores autônomos e em 1978 para os
ambulantes.
 1974: Criação da renda mensal vitalícia a idosos de classe baixas que tenham contribuído
por pelo menos 1 ano a previdência.
 1974: Criação do Ministério da Previdência Social, incorporando a LBA, a Funabem, a
Central de Medicamentos (CEME) e a Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social (Dataprev).
 1977: O Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SINPAS) surge
compreendendo o INPS, Instituto Nacional de Assistência Médica (INAMPS) e o Instituto
Nacional de administração da Previdência (IAPAS).

Com a ditadura militar e a modificação na estrutura social, um dos reflexos pontuais é a
presença do Estado na gestão da previdência, tornando o trabalhador, somente o financiador.
Esse quadro é reflexo do caráter interativo que o Estado militarizado assume.
A expansão previdenciária, as decisões econômicas voltadas para o interesse do capital
externo, o incentivo a empresas internacionais ligadas à área da medicina, a intervenção
estatal na saúde com o intuito de criar normatizações (visando o lucro) e por fim, a
“organização da prática médica em moldes compatíveis com a expansão do capitalismo”
(BRAVO, 2009 p.94), formam um conjunto de facilidades, privilegiando o setor privado.
Mesmo com os investimentos em políticas sociais públicas (restritas), a abertura e
investimentos nas instituições privadas, principalmente na saúde, previdência e educação
geram consequências para as futuras gerações com a dualidade de quem pode ou não pagar
pelo acesso, como ocorre nos períodos mais à frente em que o sucateamento dos serviços
públicos se torna evidentes.
A partir de 1974 o regime ditatorial passa a sentir os reflexos na economia interna por
conta da conjuntura internacional, e junto a ele a insatisfação das classes com governo de
então. Portanto, como consequência inicia-se um processo de abertura gradual à democracia,
isto tendo como marco principal o controle das elites nesse processo onde se destaca traços
conservadores junto à adesão ao neoliberalismo.
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Portanto, são essas condições históricas que atravessam a trajetória das políticas sociais
no Brasil e são essas iniciativas que podem ser listadas como política social até a década de
1980 que será marcada pelo o processo de desenvolvimento da Constituição Federal de 1988,
embalado pelo histórico de lutas que já eram travadas desde o surgimento do capital, mesmo
de modo não tão expressivo.
Quando se trata das conquistas sociais, os anos 80 são um divisor de águas com relação
ao crescimento das mesmas. Mas não se pode esquecer que, apesar da redemocratização e da
revisão das estruturas de atendimento social, a economia do país enfrenta várias oscilações.
Bravo (2009), afirma que a crise que surge logo após o período ditatorial, perdura até os
dias atuais.
Os anos que se seguiram são denominados de década perdida em relação à economia do
país, pois após um período de seu intenso crescimento baseado na indústria e na abertura
intensa ao capital externo, o aumento da dívida externa é o resultado direto do aumento dos
juros gerados pela política econômica adotada pelos Estados Unidos no intuito de impulsionar
a sua economia.

Segundo o rico estudo de Kucinski e Branford (1987), no processo do
endividamento localizam-se as principais decorrências da reorientação da
política econômica norte-americana em busca da hegemonia do dólar, bem
como o início das pressões cujos os resultados derruíram a possibilidade de
ruptura com a heteronomia, contida no desenvolvimento, este por sua vez,
fundado na substituição de importações no Brasil e na América Latina
(BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.138).

Frente a isso, 1980 toma destaque então por ser a década em que o Estado democrático
é retomado, onde o congresso foi responsável por efetivar esse processo a partir do impulso
gerado pelas reivindicações dos movimentos sociais, mas que mesmo não sendo uma
trajetória exclusivamente realizada pela sociedade civil, tem papel importante na conquista de
direitos.

Esse movimento operário e popular novo era um ingrediente político
decisivo da história recente do país, que ultrapassou o controle das elites.
Sua presença e sua ação interferiram na agenda política ao longo dos anos
1980 e pautaram alguns eixos na constituinte, a exemplo de: reafirmação dos
direitos sociais; reafirmação de uma vontade nacional e da soberania, com
rejeição das ingerências do FMI; direitos trabalhistas; e reforma agrária
(BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.141).
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O movimento operário dá condições para reivindicações. Mas, não se pode esquecer que
já havia, fazendo frente ao impulso pelos direitos sociais e a ideia de Estado como
responsável pelos direitos básicos do cidadão, a onda neoliberal que acirra o embate durante o
processo de construção da Constituição, onde se “manteve fortes traços conservadores, como
a ausência de enfrentamento da militarização do poder no Brasil (...), a manutenção de
prerrogativas do executivo, como as medidas provisórias e na ordem econômica” (BEHRING,
BOSCHETTI 2010, p.142)
Portanto, a política social foi se constituindo ao longo dos anos só irá se configurar no
final da década de 1980, onde o conceito de seguridade social é introduzido e garantido em
texto presente na nova Constituição Federal, compreendendo uma articulação entre
previdência, saúde e assistência.
Então pode-se destacar pelos estudos das autoras já mencionadas acima:
 Previdência para os trabalhadores rurais;
 O Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende pessoas com deficiência e idosos
– sem a necessidade de contribuição à previdência.
 Municípios como entes federativos autônomos/ conselhos partidários /instituições de ciclo
orçamentário;
 Criação do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (1986)7
 Licença maternidade – 120 dias
 Direito de pensão.
 Aposentadoria reduzida para 60 anos (homens) e 55 (mulheres).

Cabe aqui apontar que nesse período emergem movimentos sociais que trazem como
bandeira o direito da criança e do adolescente, que se torna prioridade e delimita a idade penal
para maiores de 18 anos, assegurado na Constituição e que mais tarde culmina no Estatuto da
Criança e do Adolescente.8

“(…) Grande influência do movimento da reforma sanitária já vinha se organizando desde fins dos anos 1970,
como movimento social e como luta institucional, o que se consolida na VIII Conferência Nacional de Saúde
(1986), com sua proposição do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) e do conceito de saúde
integral, relacionada às condições de vida e trabalho da população” (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.144 e
145)
8
No capítulo 2 será tratado de forma mais detalhada.
7
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Além disso, com relação à saúde, em uma mistura entre movimentos sociais,
profissionais da área, movimento sanitário9 e partidos políticos de oposição, surgem novas
perspectivas para a estruturação dos seus serviços. Bravo ainda ressalta que a “saúde deixou
de ser interesse apenas dos técnicos para assumir uma dimensão política, estando
estreitamente vinculada a democracia” (BRAVO, 2009 p.95).
Antes de aprofundar sobre o tema de políticas públicas para os Adolescentes e a Saúde,
tem-se que visualizar o quadro geral das políticas sociais nos anos que se seguiram e seu
plano de fundo.
Os governos dos anos 90 foram marcados por campanhas e implementação de reformas,
sendo essas realizadas com o intuito de melhora do mercado, dando destaque às privatizações
e à previdência, indo contra as conquistas sociais da Constituição de 1988. Por muitos autores
chamada de processo de contrarreforma10, foi possibilitada pela crise econômica dos anos 80
e pelos os reflexos da disputa hegemônica durante o processo de redemocratização.
O governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que ficou no poder durante 8 anos,
de acordo com Behring e Boschetti (2010) foi o que mais incentivou as reformas neste
sentido, sendo o público desprezado e o privado enaltecido. Ou seja, de certa forma
estagnando o crescimento das políticas sociais.

A configuração de padrões universalistas e redistributivos de proteção social
foi fortemente tensionada: pelas estratégias de extração de superlucros, em
que se incluem as tendências de contração dos encargos sociais e
previdenciários; pela supercapitalização, com a privatização explícita ou
induzida de setores de utilidade pública, em que incluem saúde, educação e
previdência; e pelo desprezo burguês e para com o pacto social dos anos de
crescimento, configurando um ambiente ideológico individualista,
consumista e hedonista ao extremo. (BEHRING, BOSCHETTI, 2010, p.156)

Ainda na concepção das autoras, o caminho traçado é o de redução de direitos
conquistados, com o discurso de “crise fiscal e do estado”, refletida de forma a tornar as
políticas sociais em ações focalizadas na solução imediata do problema.
De acordo com Lopes, Silva e Malfitano (2006), a política social na sociedade se mostra
da seguinte forma:

9

O movimento sanitário consiste em um conjunto de pessoas, principalmente ligadas à área da saúde, que visam
à reforma da política de saúde, entendendo que a realização dela tornaria melhor as condições de vida da
população. Para tanto, algumas medidas foram postas em pauta, considerando-se o mínimo para a dignidade
humana.
10
Não é o objetivo aqui explicar de forma detalhada sobre esse processo, podendo ser visto no Cap. 5 do livro
das autoras BEHRING, BOSCHETTI, 2010.

32
As políticas sociais apresentam as diretrizes nacionais para o
encaminhamento e o enfrentamento de problemáticas sociais criando, ou
não, os mecanismos para a operacionalização de direitos em diversas áreas,
tendo como base a Constituição Brasileira, cumprindo, e de novo, ou não,
seu papel para o desenvolvimento da cidadania social, desde que concilie,
contudo, como dito acima, as exigências admitidas para a reprodução do
capital e as necessidades humanas socialmente sancionadas (LOPES,
SILVA, MALFITANO, 2006 p.125).

A lógica neoliberal continuou avançando nas décadas seguintes, assim como a cultura
gerencial se manteve presente em diversas políticas públicas. No governo Lula (2002 – 2010)
é visível a relação conflitante entre a manutenção da política do governo anterior frente a
alguns avanços no que diz respeito à seguridade social. Este concentra-se não na construção
coletiva de políticas públicas, mas sim em reformas constitucionais, diferente do FHC, porém
ainda sim traçando um padrão de contrarreforma.
Frente a toda essa pressão, ocasionada principalmente pela privatização e pela
diminuição de encargos destinados à área social, Behring e Boschetti (2010) ressaltam que:

(...) A tendência geral tem sido a de restrição do estado e redução de direitos,
sob o argumento da crise fiscal do estado, transformando as políticas sociais
– a depender da correlação de forças entre as classes sociais e segmentos de
classe e do grau de consolidação da democracia e da política social nos
países – em ações pontuais e compensatórias direcionadas para os efeitos
mais perversos da crise (BEHRING, BOSCHETTI 2010, p.156).

Outro fator que leva a intensão do primeiro governo Lula são as propostas de reforma
fiscal e previdenciária (FAGNANI 2001).
Quando se fala de Assistência Social há a política de transferência de renda, que surge
no governo FHC e torna-se em 2004 o Programa Bolsa Família11.
Dos aspectos que foram mudados na saúde, ressalta-se a inserção de profissionais
alinhados ao ideal de reforma sanitária no Ministério da Saúde, a atenção à formação de
profissionais através da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, assim
enfrentando o déficit de recursos humanos no Sistema Único de Saúde (SUS), além da criação
da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, dando espaço para o controle social.
Porém, tal fato não garante em si uma mudança efetiva baseada na ideia de seguridade
social, muito menos no que diz respeito à reforma sanitária. Há constante utilização da
terceirização de profissionais, desfinanciamento dos serviços, principalmente do SUS e o
direcionamento em políticas focais.
11

O Programa será contextualizado no capítulo II.
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Pode-se destacar ainda, de acordo com Fagnani (2011), a criação do Programa
Universidade para todos em 2004, a construção da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), a aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a instituição do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2005, O Projeto Minha Casa, Minha Vida
em 2007 (expansão do Projeto Moradia de 2004), o Programa Mais Saúde (PAC da Saúde) –
visando a reorganização da atenção básica. Além disso, a instituição do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).
O Programa Saúde da Família, a exemplo, trabalha sem uma articulação efetiva com as
demais políticas (BRAVO 2009), além da contratação de auxiliares e agentes dando margem
ao uso de profissões não regulamentadas e profissionais precarizados.
As políticas continuaram a seguir esse curso também durante o governo Dilma com a
expansão alcançando cada vez mais usuários, porém, sem uma focar a qualidade dos serviços.
A partir do acúmulo obtido com as discussões anteriores, torna-se possível compreender
o surgimento e desenvolvimento das políticas direcionadas aos adolescentes dentro de uma
lógica capitalista, que se mostra indissociável aos períodos históricos, mas que contribuem
para a formação de pensamento crítico acerca das condições de vida e participação destes na
sociedade.
A partir do acúmulo obtido com as discussões anteriores, torna-se possível compreender
o surgimento e desenvolvimento das políticas direcionadas aos adolescentes dentro de uma
lógica capitalista, que se mostra indissociável aos períodos históricos, mas que contribuem
para a formação de pensamento crítico acerca das condições de vida e participação destes na
sociedade.

1.3-

Surgimento das Políticas Sociais para o Adolescente

As classes populares têm sofrido em sua trajetória processos com traços de
institucionalização e violência, formando um conjunto de ações de certa forma repressivas em
direção aos jovens.
Anteriormente às leis que designam a infância e a adolescência como responsabilidade
do Estado (mesmo que de forma repressiva), estes eram responsabilidade unicamente dos
pais, sendo sujeitados a toda e qualquer vontade sua, assim como às punições que achavam
adequadas.
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No século XVIII, surgem instituições de proteção à infância, destinadas aqueles
considerados desvalidos, ou seja, sua condição de criação era precária ou devido a não
existência de adultos responsáveis por elas.
A roda dos expostos se tornou símbolo nesta fase. Nela os recém-nascidos eram
deixados em casos de os pais não terem condições de mantê-los. As instituições eram de
cunho caritativo, em sua maioria ligadas de alguma forma à igreja. Portanto, o
assistencialismo e a filantropia marcam historicamente a trajetória da infância e adolescência.

A Roda de abandono de bebês recém-nascidos indesejados era mantida por
um sentimento da caridade, em virtude de valores cristãos, justificando a
benemerência para com aqueles bebês. Tal aspecto contribuiu para a
institucionalização da cultura de caridade frente às “crianças abandonadas”,
“crianças de rua”, “crianças pobres” e outros marginalizados socialmente
(LOPES, SILVA, MALFITANO, 2006 p.115).

É a partir do século XIX, momento em que o desenvolvimento social econômico
brasileiro começa a entrar em evidência, que as crianças passam a ser vistas como parte da
questão social, evidenciando suas condições com o aumento de crianças e adolescentes em
situação de rua e envolvimento dos mesmos em furtos dentre outros fatores, resultando em
medidas pontuais para aplacar os problemas.
Neste momento, as crianças e adolescentes passam a ser vistos a partir de duas óticas,
aqueles que são considerados “de família”, cuja responsabilidade por sua educação e proteção
era exclusiva da família e os “menores”, aqueles que eram “abandonados” a própria sorte nas
ruas ou que os mesmos tendo família, teriam que se virar enquanto ajudam a sobrevivência de
familiares, ou seja, crianças de elite versus crianças de classes baixas, ainda da classe
trabalhadora.
Então, até o momento em que ocorre a intervenção do poder público, crianças e
adolescentes têm em sua marca o atendimento realizado pela iniciativa privada, em sua
maioria juristas e higienistas que, junto à perspectiva de ações de caridade, se tornam
protagonistas no enfraquecimento da atuação do Estado e na visão da responsabilidade do
mesmo.
Estes setores unificados são os principais responsáveis pela criação de instituições e
articulações de reformas, culminando no Código de Menores de 1927, ou como denominado
Código de Mello Mattos12 – já citado nesse trabalho – que tem a família como responsável

12

Denominado assim em homenagem ao seu idealizador que mais tarde torna-se o primeiro Juiz de menores do
brasil.
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pela conduta dos filhos. Esse código é baseado na doutrina da situação irregular, submetendo
o chamado “menor”13 como objeto de medidas judiciais para aqueles que se encontram em
situações que eram consideradas de risco como: privação de sua subsistência, saúde,
educação, maus tratos, perigo moral, incluindo o desvio de conduta e autores de atos
infracionais neste último. Não há reconhecimento da questão social, tornando a infância um
problema da esfera judicial.
Vale colocar em evidência que até o ano da implementação da lei Mello Mattos, a
questão da infância e adolescência se enquadrava no código penal.
Em 1930, no governo Vargas, a assistência passa a ser absorvida pelo Estado,
contemplando a política varguista de industrialização, que junto às demais medidas têm a
intervenção estatal como instrumento privilegiado para a ampliação da cidadania.
Ainda no campo da filantropia e caridade, durante os anos que seguiram, principalmente
com as mudanças ocorridas pela intensa industrialização, abertura econômica que se seguiu
no país, a fim de diminuir ou aplacar os reflexos do aumento da pobreza, no começo da
década de 70, várias instituições e ONG’s surgem com o trabalho de promover a saúde,
educação e lazer a essa parcela desassistida da população14.
Pode-se dizer que estas eram ações alternativas, sendo as instituições nacionais e
estaduais a serem questionadas e avaliadas, principalmente frente a onda democrática que se
segue nos anos 80 com a abertura política e a Constituição de 88.
Até a década de 80, a doutrina que vigorava no país era a de que a família é responsável
pelas formações do adolescente e o Estado como regulador, crianças e adolescentes não eram
considerados sujeitos capazes de decidir.
Um dos pontos cruciais para entender como se introduz a ideia do adolescente como
sujeito de direito são as declarações internacionais como, por exemplo, a Declaração de
Direitos da Criança de 1959 e a principal, a Convenção da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre os Direitos da Criança (1989), onde nesta última o Brasil assina concordando
com as principais atas.
Portanto, até os anos 80 as políticas sociais seguem tendo diretrizes e ações
consideradas assistencialistas e paternalistas, com orientações repressivas e discriminatórias.
Exemplos das posições adotadas são o SAM no governo Vargas, órgão compatível ao sistema
O termo “menor” surge como imagem atribuída a crianças e adolescentes pobres, filhos da classe operária
decadente que não tem respaldo da família, ou não estão sob cuidados dela e sugerindo abandono moral pela
mesma (LOPES, SILVA, MALFITANO, 2006, p.119)
14
Um marco citado por Silva, Lopes e Malitano, é a fundação de ex-alunos da FUNABEM, visando discutir a
institucionalização.
13
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penitenciário dedicado à criança e ao adolescente e a FUNABEM no pós 1964 com a ditadura
militar, amparados pelo Código de Menores, responsáveis pela criação de novas políticas,
análise de comportamento e acolhimento do “menor” infrator.
A soma da ebulição dos movimentos sociais na sociedade civil pela luta ao acesso aos
direitos e contra o regime militar, no final dos anos 70, junto com o legado das intervenções
acerca das questões referentes à criança e ao adolescente, gera a luta pelos direitos dessa parte
da sociedade.
Passam a ser desenvolvidos projetos a partir de instituições como ONGs,
Universidades e igrejas progressistas, visando proliferar alternativas ao projeto vigente e
crítica à política oficial. Alguns setores das instituições responsáveis também passam a refletir
sobre o modelo imposto.
O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) de nível nacional
tem sua origem em meio a esse processo e junto com os demais movimentos pela modificação
do modo de tratamento a criança e adolescente. Estes passam a lutar por assinaturas para a
aprovação de Emendas Populares que culminam, mais tarde na aprovação do Artigo 227da
Constituição Federal de 88.

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

Além disso, a Frente Nacional de Direitos da Criança15, no mesmo ano e a Criança
Constituinte em 1986 e em 1987, são campanhas que conseguem garantir a aprovação de
emendas populares de garantia da criança e do adolescente como sujeitos de direito.
Após a conquista do Artigo 227, o Ministério Público, o poder executivo e os referidos
progressistas da magistratura e mais a organização da sociedade civil visando à doutrina de
proteção integral se articulam para elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), lei que complementa os Artigos 207 e 208 da Constituição.
O ECA é de fundamental importância no respaldo à atuação de diversos profissionais na
área de atendimento a infância e a juventude, considerado um marco nos campos jurídico e
“(...) Frente Nacional de Defesa de Direitos da Criança, constituída por prefeitos, autoridades
municipais/estaduais e técnicos do Estado considerados progressistas; defendia-se a municipalização da política
para a infância e adolescência” (LOPES, SILVA, MALFITANO, 2006, p.120).
15
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político/social. Este assume o papel de garantir a proteção integral da criança e do adolescente
aplacando a chamada doutrina de situação irregular.

Assim, no campo das leis, o ECA representou uma reviravolta,
proporcionando condições legais para a reformulação das políticas públicas
em favor da infância e da juventude. As políticas assistenciais passaram,
então, a ser dirigidas a atendimentos compensatórios a toda criança e
adolescente que deles necessitassem (LOPES, SILVA, MALFITANO, 2006
p.119).

Mais ainda, o Estatuto garante a formulação de políticas de saúde, educação, lazer e
habitação, além das políticas aqui citadas para o atendimento de crianças e adolescentes em
situação de risco.
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CAPÍTULO II - AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ADOLESCENTES PÓS ECA
Se o homem é formado pelas circunstâncias, é preciso formar as circunstâncias
humanamente (Marx)

Tendo em vista que as políticas sociais, como já dito, são respostas do Estado às
expressões da questão social, dentro mais especificamente do Estado capitalista, as condições
de elaboração destas políticas, levam em consideração as pressões sociais, sendo um meio de
incluir os assalariados nos processos criados, bem como se pautam pelos reflexos que
ocasionarão para os proprietários dos meios de produção.
Com o processo de democratização ocorrida no final do século XX no Brasil,
possibilitou-se que houvesse uma reorganização nos processos de atendimento à população.
Um dos mais importantes foi a incorporação da categoria “adolescente” e o entendimento
deste junto com a criança, como sujeitos de direito e em formação, que devem ter atenção
específica no atendimento.
As políticas públicas para os adolescentes, se analisadas no interior do histórico social
descrito no capítulo I, demonstram um quadro controverso, onde as lutas sociais se deparam
com uma lógica já estabelecida de caridade e violência, mas que tentam tirar do papel
propostas novas, visando a proteção integral.

2.1- A adolescência e a juventude: diferenças e igualdades

Para prosseguir com a discussão sobre os impactos do ECA nas políticas públicas e
principalmente conseguir compreender de que forma o Estatuto é passado para o seu público
alvo e se há participação deles na construção das políticas, há que se definir em primeiro lugar
o que aqui é entendido como adolescente.
Porém, para tanto, é relevante ainda distinguir os termos adolescente e jovem, não
esquecendo que essas categorias acabam por se esbarrar, e em muitos casos gerar uma certa
confusão na hora de falar sobre a parcela da população a que elas abrangem. É muito
importante compreender que os termos jovens e adolescente são tratados como sinônimos ou
de forma a expressar um entrelaço destes.
Muitas vezes há “uma superação e/ ou transferência de características de uma noção
para outra, e vice-versa” (LEÓN, 2009, p. 52) pelo fato de uma terminologia construída
socialmente (juventude) abranger também parte da faixa etária adolescente.
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Como exemplo disto pode-se citar, além do ECA, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) que considera adolescentes aqueles indivíduos que tem a idade entre 10 e 19 anos. Já a
ONU se baseia na faixa etária de 15 a 24 anos e por fim, um exemplo no Brasil, o Estatuto da
Juventude16, Lei 12.852 de 05 de agosto de 2013, que considera jovens a população de 15 a
29 anos.
Importante salientar que, apesar do ECA definir a idade de 12 a 18 anos como limites
para os adolescentes, a OMS e o documento de Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à
Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, publicado
pelo Ministério da Saúde (2010), define que a adolescência deve ser considerada a partir dos
10 até os 19 anos e a os ditos jovens de 20 a 24 anos.
Pode-se apontar que a inclusão dos jovens até 24 anos é feita de forma a facilitar o
agrupamento no atendimento frente a várias instituições, a exemplo o último órgão citado no
parágrafo acima, que leva em conta a diversidade cultural do país e o contexto diversificado
em que os adolescentes crescem.
Da diversidade de análises existentes para entender a juventude e a adolescência, o que
mais se encaixa no contexto deste trabalho é tentar compreender como León (2009) os define.
O autor se refere à noção de separação etária relacionando o estilo de vida que se destaca em
determinado tempo histórico às mudanças fisiológicas e de comportamento e à construção de
um estilo de vida dentro da sociedade, formando padrões de comportamento e por fim com a
questão do que se entende como “ritos de passagem” de uma fase para outra (infância,
adolescência e juventude) até tornar-se adulto. Aponta León (2009, p. 55):

Os sistemas de idade nas sociedades urbanas servem para legitimar um
desigual acesso aos recursos, às tarefas produtivas, ao casamento e aos
cargos políticos; isso implica a “legalização da hierarquização social das
idades” (FEIXA, 1999), em que cada etapa do desenvolvimento infantoadolescente-juvenil corresponde a certas categorias de trânsito que muitas
vezes os afastam dos conflitos abertos, assegurando o controle dos menores
para pautas sociais estabelecidas.

16

O Estatuto da Juventude foi construído com o intuito de evidenciar os direitos garantidos pela Constituição de
1988, os afirmando e ressaltando as especificidades no que diz respeito ao tratamento direcionado aos jovens,
mas principalmente dando destaque a efetivação da participação política e social destes indivíduos. É um
documento que não elimina o ECA e que no caso dos chamados adolescentes jovens, prevalece o último como
descrito no Artigo 1° - “ § 2o Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto,
quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente ” (BRASIL, LEI Nº 12.852).
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A luz de Rossana Reguillo Cruz (2009), Mørch (1996) e Sandoval (2002), Léon (2009)
ressalta, ainda que a juventude é uma categoria construída a partir da primeira guerra e que
dentro do contexto de emergência do capitalismo, é definida por uma faixa etária, entendendo
os indivíduos dentro desta como sujeitos de direito e possíveis consumidores. Para além da
definição sócio demográfica, é apontada como uma etapa de amadurecimento do corpo,
construída socialmente e para além, um elemento da subcultura.
O termo Juventude tem diversos sentidos atribuídos, tal como para referir-se a um
estado de espírito por exemplo, ou até mesmo um valor. É importante compreender que como
categoria, esta é na realidade a fusão entre o período de conclusão do desenvolvimento físico
do indivíduo com as transformações psicossociais, variando conforme a realidade vivida por
ele.
A definição da categoria juventude pode ser articulada em função de dois
conceitos: o de juvenil e o de cotidiano. O de juvenil nos remete ao processo
psicossocial de construção da identidade; e o do cotidiano, ao contexto de
relações e práticas sociais nas quais tal processo se realiza, com ancoragem
em fatores ecológicos, culturais e socioeconômicos (LEÓN, 2009, p. 55).

Portanto pode-se considerar a Juventude como uma categoria que nos remete a
questões de um grupo da sociedade, que em um momento de transformação, apropria-se de
valores sociais, políticos e ideológicos que os transformarão em cidadãos
Quanto à “condição juvenil”, trata-se de uma categoria sociológica e
antropológica referida tanto à estrutura social quanto aos valores e à cultura
particular dos sujeitos jovens nos processos de transformações
contemporâneas (formativas, trabalhista, econômica, culturais) (LEÓN,
2009, p. 55).

Por definição a adolescência é um período entre a infância e a vida adulta, em que o
indivíduo se desenvolve física, mental, emocionalmente, sexualmente e socialmente. É nesta
fase que os projetos de vida passam a ser feitos, tendo influência na definição dos objetivos,
as relações sociais construídas no meio familiar, escolar e outras das quais o indivíduo faz
parte.
A questão da maioridade varia em relação à situação enfrentada e questões culturais de
cada região, mas em sua maioria é aceito que o adolescente alcança a maioridade ao
completar 18 anos. No Brasil, nacionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
entra em vigor no ano de 1990, determina que até os 12 anos o indivíduo é considerado
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criança, dos 12 aos 18 passa a ser adolescente – como já mencionado no item anterior-, sendo
que em alguns casos excepcionais o ECA pode ser aplicado até o jovem de 21 anos.
Tais parâmetros podem ser considerados questionáveis. Ao implicar limites de idade
para definir o indivíduo a partir do que se considera ser as características biológicas
compatíveis, não se leva em conta as características psicossociais não respeitando, em muitos
casos, o desenvolvimento individual do adolescente e sim padronizando o crescimento.
A adolescência ganha campo nas políticas públicas sobretudo nas últimas décadas,
mais especificamente na Constituição de 1988, quando os direitos passam a ser universais.
Usando como referência León:

O campo de estudo e conceitualizações em torno das noções de adolescência
e juventude teve um desenvolvimento notável, sobretudo nas últimas
décadas, tanto do ponto de vista analítico como, por sua vez, da perspectiva
de desenvolver determinadas ações consideradas como de política pública
que se dirigem ao fomento, desenvolvimento, promoção e das diversas
condições sociais em que se inserem os diferentes conjuntos de adolescentes
e jovens (LEÓN, 2009, p. 47).

Então, para se entender a importância da adolescência e o que ela é em sua definição, é
preciso visualizar que esta é uma categoria construída pela sociedade historicamente e
perpassa a identidade cultural que também é socialmente construída.
Por isso, em cada momento histórico a adolescência é vista de forma diferente. É uma
fusão de valores sociais construídos socialmente e que por si, dão forma a visão sobre esse
conjunto da sociedade.
A noção de adolescência passa a ser evidenciada a partir de estudos feitos no campo da
psicologia no final do século XIX. León (2009) destaca os estudos feitos pelo psicólogo
Stanley Hall e a sua publicação do tratado sobre a adolescência como marco.
Dos diferentes estudos existentes sobre a adolescência, é comum nas suas variadas
interpretações aparecer o fator biológico, evidenciando as questões sobre o “desenvolvimento
físico, pois durante a adolescência se alcança a etapa final do crescimento, com o começo da
capacidade de reprodução, ou seja, a adolescência se estende desde a puberdade até o
desenvolvimento da maturidade reprodutiva” (LEÓN, 2009, p.50).
Ainda de acordo com León, a partir do ponto de vista de Moreno e Del Barrio (2000), é
também na fase da adolescência em que há um reconhecimento social do indivíduo, que será
refletido na sua identidade e nas relações entre este e a sociedade a que pertence.
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Esses modos de conceitualizar e delimitar a forma de ver a adolescência
podem ser percebidos como enfoques variados, nos quais opera uma
multiplicidade de fatores, características e elementos, uns com mais
relevância que outros, mas todos transitando pela ênfase nas transformações
físicas e biológicas, intelectuais e cognitivas, de identidade e personalidade,
sociais e culturais, morais e valorativas (LEÒN, 2009, p.51).

Considerar-se-á aqui, portanto, que a adolescência é a fase em que junto ao começo da
puberdade, passa-se a ser consciente dos seus direitos e deveres, bem como da perspectiva de
tornar-se cidadão.

2.2- O Estatuto da Criança e do Adolescente e os desdobramentos para o ajuste da
Proteção Integral

A evolução das políticas de atendimento da criança e do adolescente é muito recente no
Brasil, só se concretizando a partir da criação da Constituição Federal de 1988. As demandas
até então eram atendidas por meio de ações filantrópicas, caritativas assistencialistas,
paternalistas e como forma de correção e repressão à criança e ao adolescente, apontando
assim para uma linha de desproteção.
A Constituição promove o município como ente federativo, assumindo a
responsabilidade pela implantação direta da política de atendimento à criança e ao adolescente
e todas as suas implicações. Vê-se que tais políticas se dão de forma descentralizada em sua
administração, assim como prevêem uma participação da população na sua prática.
A criança e o adolescente passam a ser considerados pessoas de direito, dando
prioridade a sua formação, pois estando em desenvolvimento físico, mental e social
necessitam de cuidados, surgindo a ideia de proteção integral e especial, se confirmando
através do ECA.
O ECA se constitui, como um instrumento político e normativo que terá utilização em
diversos campos de atuação profissional para o atendimento à Criança e ao Adolescente. Se
enquadra no paradigma da construção do Estado de Bem-Estar, pelos princípios de proteção
integral, priorizando a garantia dos direitos fundamentais a todas as crianças sem qualquer
tipo de discriminação, efetivados por um conjunto de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, do Estado e dos municípios assim como descrito nos Artigos 86 e
87 da lei:
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Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
I - Políticas sociais básicas;
II - Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para
aqueles que deles necessitem;
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão;
IV - Serviço de identificação e localização de pais, responsável crianças e
adolescentes desaparecidos;
V - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e
do adolescente.
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de
afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à
convivência familiar de crianças e adolescentes;
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção,
especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de
irmãos. (Estatuto da Criança e do adolescente - Lei n°8.069/90)

Deve-se destacar também como no Artigo 88 se põe a municipalização como melhor
modo de descentralizar as ações políticas e administrativas, permitindo assim, que as questões
centrais da localidade sejam tratadas da melhor forma.
Além dos aspectos políticos, em termos institucionais, o Estatuto prevê a criação de
conselhos de direitos, conselhos tutelares, justiça da criança e juventude, promotorias e
defensorias públicas e os fóruns de defesa. Firmando o trabalho de formulação do aparato
legal para atender as novas demandas geradas a partir da criação da ECA.
A formulação das políticas é posta como dever municipal, garantindo a sua atuação de
acordo com as particularidades de cada região e a participação popular na construção das
políticas a partir do que chamam a descentralização administrativa e entidades responsáveis.
Como exemplo:

- Conselhos de direito

Os conselhos de direito são espaços compostos pela sociedade civil organizada e
representantes do poder executivo. Considerados um mecanismo de democracia participativa,
são encarregados de deliberar políticas para infância e juventude.
Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA’s) atuam
junto aos Conselhos Estatuais de Direito da Criança e do Adolescente (CEDCA) e o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) São instituídos
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respectivamente pelas leis, Lei Orgânica Municipal de Rio das Ostras art.208, lei estadual
1697 e lei federal 8.242.
No município de Rio das Ostras, o CMDCA é ligado a diversas secretarias, mas
principalmente à Secretaria Municipal de Bem-Estar Social (SEMBES). O tempo de
permanência da gestão é de 2 (dois) anos e é composto por cinco entes governamentais e
cinco representantes da sociedade civil, participando como candidatos e eleitores
representantes de organizações não-governamentais e representantes das secretarias conforme
portarias lançadas em diário oficial.
O maior desafio dentro dessa instância, principalmente no âmbito municipal é efetivá-lo
como proposto, um mecanismo de democracia participativa, que enfrenta questões culturais
como, por exemplo, a tendência à cooptação do indivíduo, conselhos formados por indicações
do poder executivo, agindo sob seu comando e a burocracia.

- Conselho Tutelar

Os conselhos tutelares atuam a nível municipal, são compostos por representantes
comunitários, considerados autônomos, não jurisdicional, mantidos pelo poder executivo do
município. Tem como missão zelar pelo direito da criança e do adolescente, cobrando do
poder público municipal pelas redes de serviço que irão atender esse público.
O conselho é composto por 5 (cinco) membros escolhidos pela população e os
mesmos representantes que fazem parte da sociedade civil, e tem no município de Rio das
Ostras, o CMDCA como órgão que redige as condições de sua eleição.
Há uma tensão política enraizada na estrutura do conselho, pois o mesmo é mantido
pelo poder executivo do município, porém tem como uma de suas tarefas a cobrança pelas
políticas sociais para o município.
Outras duas questões que podem ser ressaltadas são a prática clientelista nas eleições
para conselheiro e o déficit de apropriação do conhecimento por parte dos conselheiros em
relação às políticas voltadas para a juventude e a sua história de luta.

- Justiça da Infância e da Juventude

Órgão do poder judiciário que trabalha junto ao Ministério Público, para tratar dos
interesses jurídicos que possam afetar direta ou indiretamente a criança ou o adolescente
principalmente aqueles a que são atribuídos atos infracionais.
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Pode-se considerar este órgão como o que mais se distancia da participação democrática
pela sociedade civil, avivando a sua dimensão autoritária por parte dos responsáveis pela
aplicação da lei.

- Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fórum realizado para acompanhamento das políticas públicas protagonizado pela
sociedade civil, nos estados e municípios e pelo Fórum Nacional DCA, visando à garantia da
participação dos movimentos sociais para viabilizar o debate aberto sobre as questões
referentes à infância e juventude.
Rio das Ostras tem seu fórum realizado uma vez ao ano. Este é denominado Fórum
para discussão do Plano Municipal da Infância e da Adolescência.

2.3- As Políticas de Educação e Assistência como estratégia de implantação do ECA e
suas particularidades

Os estudos feitos para a implementação e criação de políticas públicas destinadas aos
adolescentes a partir do momento em que se passa a entender que estes são sujeitos de direito,
tendo a capacidade de escolha e opinião, revelam a diversidade no que se refere as suas
condições de vida, resultado do seu posicionamento na sociedade com o modo como se dá o
acesso às políticas públicas.
De acordo com Mendonça (2002 p.114):

Assim, reorientar os programas e ações sociais, em especial aqueles que se
destinavam à redução da pobreza, situação em que se encontra grande parte
da população de jovens, passou ser uma nova exigência das políticas
públicas.

A nova percepção sobre a adolescência é resultado de um longo processo de
transformação na sociedade, desde a família até o que diz respeito à sociabilidade construída
socialmente.
Como categoria socialmente construída, a adolescência, aos olhos de Mendonça (2002)
que usa como referência os estudos de Ariès (1981), permite a adoção de práticas sociais
condutoras do processo de construção da identidade sociocultural do indivíduo. Para tanto,
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utilizando a assistência, educação e saúde, que além de ajudar no processo de construção da
identidade, se torna uma opção para enfrentar a questão social. Objetivando-se através da
ideia do Estado como responsável, tenta-se garantir a universalização dos direitos, tornando-o
obrigatório.
A assistência pública é enraizada na ideia de que o indivíduo em formação, se assistido,
torna-se maduro na construção de sua cidadania plena, levando em conta como um processo
progressivo.
A assistência pública focalizada nos pobres, em qualquer sociedade do mundo
ocidental, onde predominou um enfoque antiliberal evoluiu a partir da hipótese de que a
pessoa em formação, devidamente assistida, chega à maturidade pelo exercício do direito de
se auto aperfeiçoar para, então, gozar de sua cidadania plena ou de um conjunto de direitos
que se articulam progressivamente. Esses direitos são apropriados gradativamente pela pessoa
em seu processo de desenvolvimento. (MENDONÇA, 2011 p. 114)
Apesar de ter os direitos definidos tardiamente, a junção da evolução destes com o
avanço da sociedade de Bem-Estar, impulsiona os direitos sociais dos jovens ao estabelecer
normas perante as políticas.
A questão central das leis no mundo e aqui no Brasil, mais especificamente do ECA, é o
seu objetivo em alcançar a proteção integral ao adolescente, criminalizando os maus tratos e
regulando isso na esfera da vida privada a partir do direito civil.
Mendonça faz uma análise em cima de Draibe (2000), em que se leva em conta que a
questão da proteção integral dos adolescentes seria alcançada de forma universal se articulada
na esfera pública, compondo um “sistema de produção social mais amplo, que incluindo
certas garantias de renda mínima” (MENDONÇA 2011, p.115), com o intuito de garantir a
dignidade do adolescente, proveria a família e garantiria a eliminação da pobreza.
As medidas mencionadas esbarram na contenção de gastos públicos, vivido com o
advento do neoliberalismo, onde cada vez mais se tem a necessidade, não de cortes, mas de
ampliação de serviços.
Diante disso em uma análise sobre o ECA Mendonça (2011, p. 116) menciona:

A política social implícita no ECA, definiu que a ação social das novas
agências devia superar as condições materiais e oferecer novos estilos ou
comportamentos e atitudes que emancipassem o jovem, percebido como
sujeito de direitos.
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Este ainda menciona que diante das reformas neoliberais implantadas a partir dos anos
90, a assistência social foi desmontada, refletindo nas novas definições de atendimento à
criança e ao adolescente.
Em 1990, cerca de 15 milhões de crianças e jovens se encontravam em um quadro de
miséria, isso significa quase 50% do total da população miserável existente, apontada por
Mendonça (2011). Dentre esses números, estima-se que 25% eram adolescentes de 12 a 18.
Conforme ocorria o aumento de idade dessa população, o índice de pobreza diminuía. A
autora correlaciona isso com o aumento do rendimento familiar, que pode indicar o trabalho
infantil, e que também é expressado na proporção de jovens que frequentavam a escola.
Fatores que mais tarde refletirão na inserção no mercado de trabalho formal.
A partir de 1995, estruturam-se ações sociais de cunho básico: “para a ação substitutiva
ao Estado na esfera social, em especial, quanto à política sanitária, à erradicação do
analfabetismo e à formação do jovem para o trabalho” (MENDONÇA, 2011 p.117 Priorizouse também as questões de erradicação do trabalho infantil e o foco nas questões ligadas ao
combate ao uso de drogas, além de estimular a organização de conselhos.
Vale ressaltar, que a política construída a partir de 1990 ainda preserva o caráter da
prática de assistência da Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM) - 1964 - e
focado em programas setoriais e pontuais destinados a adolescentes indigentes, através do
programa ‘Comunidade Solidária’, em que “a prioridade era expandir as ações sociais para
áreas não cobertas nos estados e municípios, e por mecanismos que não implicassem
aumentos futuros nos gastos governamentais, que se denominou formalmente de parcerias”
MENDONÇA, 2011 p.118).
O uso de uma rede de financiamento, contando com os governos federais, estaduais e
municipais, somados a ações de ONG’s, só se modifica a partir da reorganização das políticas
de assistência e saúde, principalmente nos anos 2000.
Além dos aspectos que dão legitimidade ao ECA, com as regulações da política judicial em
relação ao adolescente e a garantia da participação da população na construção das políticas, a
universalização destes direitos de acordo com a própria lei passa, portanto pela garantia de
acesso a saúde, educação e a assistência como já afirmado.
As ações que têm como foco os Adolescentes das classes subalternas ou em situação de
vulnerabilidade, apresentam um maior número de atendimentos realizados por ONG’s e
demais entidades não governamentais, sem a articulação entre elas e nem com as políticas
fornecidas pelo Estado, afirmando ações pontuais que não levam em conta as demandas reais
da população.
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Este contexto de ações e projetos pontuais é denominado por alguns como
política para a infância e juventude brasileiras, porém, deve-se assinalar que
o desenvolvimento de programas e/ou projetos sociais, não só no âmbito
não-governamental, mas, também, governamental, não se configura, a priori,
como política social, pois aqueles são, na maioria das vezes, datados,
descontínuos, sem proposta de sustentabilidade em longo prazo e com pouco
enraizamento na esfera pública (SPOSITO et al, 200617 apud LOPES,
SILVA, MALFITANO, 2006 p.125)

A vulnerabilidade está ligada a ideia de fragilidade e principalmente à dependência,
ligando as situações de baixo nível econômico, a dependência dos responsáveis e ambiente
físico e social em que convive.
A questão então, tem relação tanto com a falta de políticas de atendimento, quanto se o
local onde mora fica próximo a áreas de risco por causa do tráfico, fatores naturais, condições
básicas de higiene, além das questões que permeiam a própria família.
Diante deste fator, destaca-se mais uma vez a onda conservadora que vem apontando a
atual forma de proteção integral, com a crítica à garantia de direitos dos adolescentes, o que
vai se refletir, por exemplo, no discurso de redução da maioridade penal.
Isso é resultado da falta de entendimento por uma parcela da população de como se
constituem os mecanismos de direito e a garantia de acesso a eles, justamente por não se
alcançar na totalidade dos serviços principalmente pela população mais vulnerabilizada, que
se encontra justamente em áreas de risco. Nessas áreas a ação do Estado se dá em parte pela
repressão, mas também pela lógica de mercantilização dos serviços gerando um embate entre
público e privado, direito e “oportunidade”.
Dentro da assistência, a com a Constituição de 1988, há uma superação da lógica de
caridade implícita nas ações anteriores, passando para a ótica do direito, sendo incluída como
política universal e não-contributiva (SOUZA, 2008).
A sua normatização é feita pela Lei Orgânica da Assistência (LOAS)18, que estabelece
as competências dos governos federal, estaduais e municipais, passando a ser implementada a
partir de 1995. Em 2003, é criado o SUAS, estabelecendo um padrão de atendimento de
proteção social básica, atendida pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e
a especial, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), atendendo
respectivamente situações de baixa e média e alta complexidade.

17

SPOSITO, M. P., SILVA, H. H. C., SOUZA, N. A. Um balanço preliminar de iniciativas públicas voltadas
para jovens em municípios de regiões metropolitanas. Relatório de pesquisa. 2006.
18
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

49

O SUAS é instituído pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS)19, e
estabelece a família como foco central de trabalho junto com as Normas Operacionais Básicas
de 2005. Mais tarde surge a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais20,
padronizando os serviços e “definindo aspectos fundamentais para orientar sua oferta em todo
em todo território nacional” (IPEA 2011, p.51).
A partir deste panorama pode-se citar, nos últimos anos, o Programa Bolsa Família, que
além da transferência de renda, garante a permanência dos adolescentes inseridos na escola e
a promoção da saúde dentro de núcleos familiares, impactando também nos indicadores de
trabalho infantil e junto com o Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) 21, trabalhando
nas condições de vida e qualificação dos membros da família.
Temos que entender aqui, que estes programas estão inseridos dentre de um conjunto
maior de elementos, que passa a não focalizar somente em uma política específica de
atendimento ao adolescente. Assim o atendimento especial à família, com a superação do
modelo focalizado tem sido um grande avanço, mesmo que em teoria.
Já a educação, direito universal, garantido em lei no artigo 205 da Constituição Federal,
que em conjunto com os artigos complementares entende a educação como responsabilidade
do Estado a ser oferecida de forma gratuita, dando condições de acesso sem deixar de fora a
qualidade.
Em vários documentos internacionais, como a Declaração dos Direitos do Homem e o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais a questão da defesa dos
direitos da criança e do adolescente aparece de forma significativa.
Apesar de garantido na Constituição, a margem para a privatização do ensino, leva no
contexto da política neoliberal, à privatização e constantemente culmina no sucateamento da
educação. Prova disso, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) n° 9.396,
que só foi promulgada no ano de 1996.
A demora em sua aprovação pode ser relacionada aos embates entre defensores de uma
educação pública e o empresariado ligado ao setor educacional privado. Vale ressaltar que a
LBD, começou a ser discutida em 1983.
Pode-se dizer que a universalização do direito à educação deveria dizer respeito não somente
ao oferecimento de vagas, mas sim a criação de meios para garantir a permanência do
indivíduo até a conclusão dos estudos, além de assegurar a qualidade no ensino.
19

Lei n° 12.435 de julho de 2011
20 Resolução n°109 de 11 de novembro de 2009 com aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS).
21 Instituído pela Política Nacional de Assistência Social.

50

Esse fator esbarra nos dados divulgados por institutos de pesquisa que apontam para
um aumento na população que alcança o acesso ao ensino. Porém apenas isto não influencia
no combate à desigualdade, assim como não gera uma melhoria efetiva na vida dos mais
vulneráveis.
A LDB institui o ensino obrigatório de 7 a 14 anos. Em 1996 é alterada, estabelecendo o
ensino fundamental a partir dos 6 anos e em 2009 através da Emenda Constitucional 59 tornase obrigatória a matrícula escolar as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.
O Plano Nacional de Educação (PNE), traça metas e estratégias para a política de
educação. Como regulador do sistema nacional de educação, tem como proposta de meta a
garantia de educação básica de qualidade a todos e a universalização do ensino obrigatório,
respeitando as diversidades regionais, assim como a valorização dos profissionais e a
ampliação do ensino superior. O último PNE foi traçado em 2014, com metas a serem
cumpridas até 2024.
Um dado obtido no relatório da Unicef

22

(2015), aponta ainda para 3 milhões de

crianças e adolescentes fora da escola, com um perfil traçado em pobres, negros, indígenas e
quilombolas, que em sua maioria deixa a escola para trabalhar. (SNE – Sistema Nacional de
Educação, 2016).

2.4- Contextualização da política de saúde para os adolescentes

E por fim, na saúde, registra-se o surgimento de serviços voltados aos adolescentes na
década de 70, que de cunho assistencialista, eram majoritariamente ligados às universidades.
Porém, de acordo com Jeger et al. (2014) existe registro de um programa de proteção à
maternidade, datada de 1937 e que tem duração no período do Estado Novo.
As políticas de saúde do adolescente nos anos 80 eram voltadas ao sentido de
tratamento de doenças e com foco somente naqueles considerados em situação de risco. Isso
se dava principalmente com a atuação de ONG’s e mais tarde pelo Ministério da Saúde,
especificamente em 1986.
Mantendo suas bases na universalidade e integralidade, define-se ações básicas de
promoção e prevenção. Os adolescentes passam a ser atendidos pelo Programa Saúde da

22
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Família, que tem como foco na atenção à família e foi implantado como posto de saúde em
áreas de vulnerabilidade em que o Estado estava mais distante.
Porém, sentiu-se necessidade de atendimento especializado, fator que contribuiu para a
descentralização do já existente Programa Saúde do Adolescente (PROSAD). O programa é
criado em 1989 pela portaria do Ministério Público n° 980/ GM de 21/12/1989, após a 42ª
Assembleia Mundial da Saúde, mas ganha espaço somente em meados dos anos 1990. As
ações deste programa envolviam os principais assuntos, como sexualidade, saúde reprodutiva
e violência entre outros.
O PROSAD foi o primeiro programa voltado especialmente para os adolescentes. Ele
foi sendo gradativamente reorientado, passando à atenção básica à medida que foram vistos
alguns aspectos contrários às novas políticas, em especial a implantação do SUS.
Já como parte da atenção básica, ele se torna Política Nacional de Atenção integral à
Saúde do Adolescente. O que mais se destaca aqui é o caráter descentralizado da política nova
frente a antiga, deixando a gestão nacional para a municipal de forma gradual, possibilitando
a construção de uma política mais adequada ao território.
Jeger JAGER et al. (2014) fala que entre 1995 e 2002 há um aumento na expansão das
políticas, porém, além de isolados entre si, ou seja, não havendo a intersetorialidade entre
elas, marca-se pelas ações voltadas aos jovens envolvidos em crime.
Os critérios para o atendimento e as definições de faixa etária também passam por
transformações em meio a todos os processos. Isso é visível, tanto que no ano 1999 amplia-se
o atendimento da saúde a crianças e jovens de 10 a 24 anos.
A partir do processo de descentralização surgiu a necessidade de elaboração de
documentos que se encaixassem ao novo modelo. Deve-se chamar atenção aqui para o
governo Lula que estimula a reorganização do SUS diante disto.
A construção dessas diretrizes, foi mais uma vez de disputas políticas, resultando no
primeiro documento em 2004, as “Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovens”.
Vale mencionar ainda o Marco Legal da Saúde do Adolescente em 2005, colocando a
saúde como direito do adolescente e a participação do adolescente/ jovem inclusive na
construção, avaliação e controle dessas políticas e diretrizes.
Além do momento histórico, refletir sobre outros fatores que contribuem para essa
construção é relevante. Como a exemplo, a questão da intersetorialidade solicitada
principalmente no atendimento aos usuários dessa faixa etária – que não foi devidamente
valorizada – como põe Jager et al. (2014), além da falta do protagonismo dos adolescentes.
Jager et al. destaca que:
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As políticas públicas destinadas a esta população foram caracterizadas por
uma assistência em saúde permeada, predominantemente, por práticas
profissionais verticais, baseadas em uma lógica tradicional e tecnicista, na
qual o saber técnico predomina sobre a compreensão integral do indivíduo
(JAGER et al. 2014, p.216).

Em 1999 amplia-se o atendimento à saúde a faixa etária de 10 a 24 anos. No portal da
saúde, as informações colocam como marcos atuais a Diretriz Nacional para a Atenção
Integral à Saúde do Adolescente e Jovens, na promoção e recuperação da saúde; a
implementação da Caderneta do Adolescente, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Adolescente em Conflito com a Lei e o Plano de Ação Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Adolescente e Jovens.
Ainda pode-se citar o Marco Legal, que de acordo com informações obtidas no portal
“Vivendo a Adolescência” em sua última versão de 2007, reúne “os principais documentos
nacionais e internacionais de proteção ao exercício do direito à saúde dos adolescentes”
(Vivendo a adolescência).23
Em 2007, de acordo com informações do Portal da Saúde, surge o Programa Saúde na
Escola. Instituído pelo governo federal, tem um caráter descentralizado e municipalizado.
Fazendo uso da intersetorialidade entre saúde e educação, trabalha de forma multiprofissional,
em que são levadas às escolas ações de promoção à saúde, educação sexual, além de
avaliações e identificação de situações que exigem maior atenção e encaminhamento a outras
políticas.
O ECA, portanto vem se atualizando para acompanhar a dinâmica de transformação
social, assim se aperfeiçoando para garantir melhores condições de vida aos indivíduos sobre
os quais a lei fala. Deve ser levada em conta a diferença populacional vista no ano de criação
do Estatuto, frente ao que se põe hoje.
Levando em conta as informações obtidas neste capítulo, podemos começar a traçar e
então entender como funciona a política municipal de Rio das ostras.

23

Acesso em 20/12/2016
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CAPÍTULO III– A ADOLESCÊNCIA E AS REDES DE ATENDIMENTO NO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

O município de Rio das Ostras surge oficialmente em 10 de abril de 199224, 4 meses
após um plebiscito realizado com a população e que organizado pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) para que os que aqui votavam, pudessem manifestassem sua opinião sobre a
emancipação.
No entanto, apesar de novo, já havia um constante movimento na área e uma população
significativa que ansiava por serviços. Isso era o resultado não somente do intenso fluxo de
turistas nos verões, mas também por estar situada ao lado de Macaé, que crescia rapidamente
com a descoberta do petróleo.
De Leripe25 ao que então se conhece por Rio das Ostras, muita coisa mudou, não
somente no nome, mas na forma em que o desenvolvimento urbano e econômico da cidade se
dá.
Não cabe aqui, porém, voltar às origens da vila, mas é interessante perceber de que
forma o crescimento populacional vai ter influência na criação de serviços, onde um
município jovem tem a maior parte do seu crescimento, no momento em que a tentativa de
efetivação da nova Constituição Federal e da criação de diversos serviços como já
mencionados nos Capítulos anteriores.
Para a construção da trajetória municipal, além da pesquisa bibliográfica, serão usadas
partes de entrevistas realizadas com servidores municipais, inseridos nas áreas da assistência e
da saúde, para que se entenda o contexto das políticas para o adolescente junto a história do
município.

3.1- Breve Histórico de Rio das Ostras

24

Lei 1.984/92
De acordo com Lima (1998) até o ano de descobrimento do Brasil, a terra aqui, era habitada por dois grupos
nômades de índios, os Goitacás e os Tamoios que mais tarde, serão dominados pelos jesuítas, não podendo se
dizer ao certo quais foram os índios que realmente viveram aqui. Certeza somente que é provável a mistura de
tribos nesta região. Entre 1.600 e 1.859, a então cidade pertenceu primeiro a feitoria de Cabo Frio (esta abrangia
a localidades como Macaé, todo o território atual de Casimiro de Abreu e até mesmo Silva Jardim), a Capitania
de São Vicente e carregava o nome de Leripe (lugar de ostras) ou Seripe, de acordo com o site da prefeitura,
devido ao rio da localidade conter uma grande quantidade de ostras. De arraial à Vila, a cidade se desenvolve ao
redor da Igreja matriz e do poço central. No século XIX passa a ser conhecida como Baia Formosa (ou Bahia
Fermosa) e denominada Terra dos Peixes. Já em 1970, deixa de ser vila, pertencente ao distrito de Barra de São
João, quando então se torna distrito de Casimiro.
25
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Até 1970, Rio das Ostras fazia parte do distrito de Barra de São João26. De acordo com
Costa (2007) era uma vila conhecida por ser um paraíso para os veranistas, e estes em sua
maioria, vinham de cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro.
A economia da vila era movimentada pela pesca e agricultura. Cercada por fazendas,
em 1946, de acordo com relato tirado do site da Prefeitura de Casimiro de Abreu, é
inaugurada a ponte que teoricamente iria servir para a passagem da estrada de ferro, por
Getúlio Vargas e o então governador do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto. Instrumento que
serviria para o escoamento de produção e garantiria o movimento de pessoas.
Porém a ponte não chegou a ver os trilhos do trem que cortaria o litoral, a sua
construção foi interrompida antes de chegar a Cabo Frio. Localizada sobre o rio São João,
entre Tamoios e Barra de São João, vai ser utilizada como passagem de carros e parte da
Rodovia Amaral Peixoto durante a década de 50.
No distrito, já havia indícios da construção de uma sociedade independente do
município de Casimiro de Abreu, e que de acordo com Costa (2007), durante os anos 60,
possibilitaram o surgimento de algumas entidades presentes até hoje, à exemplo disso estão o
Rio das Ostras Futebol Clube - ROFC (1960) e registro do Sítio Arqueológico (1967). Cabe
aqui também mencionar que a primeira igreja instalada, foi a Primeira Igreja Batista de Rio
das Ostras (1968).
Por consequência de verões agitados o distrito já contava com serviços de banco e com
a rádio municipal de Casimiro de Abreu, que foi instalada na cidade ao invés de ter se
instalado na sede do município.
Em 1969, um ano antes de Rio das Ostras tornar-se distrito, como marco do petróleo
para a região aponta-se o “início dos levantamentos geofísicos na área que se chamaria “Bacia
de Campos”, ao norte do Estado do Rio de Janeiro” (ROCHA 2011, p. 43), passando a ser
chamada oficialmente por este nome em 1974.
Compreendendo os municípios do litoral de Campos dos Goytacazes à Niterói, a Bacia
abriu espaço para pesquisas e trabalho na região. Sendo assim na época, Rio das Ostras era
distrito de Casimiro recém-criado, no ano de 1970 e fazia parte da bacia junto com Barra de
São João.
Além disso, o movimento dos trabalhadores rurais criado nos anos 50 e que mesmo
após repressão da ditadura militar continua sua organização, pode ser considerado marco para
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Informação obtida pelo site de Casimiro de Abreu.
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a região e mais à frente tem uma significativa participação no processo de emancipação do
município.

Criado no final dos anos 50, já em outubro de 1960 alcançava uma grande
vitória: a desapropriação da Fazenda Corujas, que beneficiou
aproximadamente centenas de famílias, tendo organizado uma cooperativa e
uma escola rudimentar, esta associação de lavradores desfrutou do apoio
estadual e federal até o golpe militar de 64, quando passou a ser duramente
reprimida, chegando a ter vários de seus líderes em Rio das Ostras presos e
torturados (COSTA, 2007 p. 20).

O movimento descrito acima só ganhará vida novamente em 1971, quando conseguem o
registro como sindicato, que carregando o nome de Casimiro de Abreu, tem sua sede no 3°
distrito e, além disso, suas principais lideranças residiam em Rio das Ostras.
Os anos 70 vieram movimentar a cidade com a criação do Iate Clube (1970). Em 1971 a
União Municipal Progressista, realizada no Iate, tem como intuito pensar a emancipação de
Rio das Ostras e Barra de São João, conseguindo reunir representantes das duas vilas, onde
surge a proposta inicial das duas se tornarem uma cidade só. Mais para o final, já em 1979, é
criada a Paróquia Nossa Senhora da Conceição27.
Em 1976 é perfurado o primeiro poço da Bacia, gerando mais de 10 mil barris por dia. E
em 1977 “Com o início da produção de petróleo através da plataforma P-65 naquela bacia,
através do sistema de antecipação, é também iniciada a obra do terminal da Petrobrás em
Macaé” (ROCHA, 2011, p.43) que será inaugurado em 1979 no bairro Imbetiba.
Em 1981, é criada a Segunda Igreja Batista. Surge também a Primavera Cultural, que
com o intuito de movimentar o distrito em sua baixa temporada, exibia peças de teatro e
filmes nas praças. Em 1982 é criada a Sociedade Cultural da Boca da Barra de Rio das Ostras
(SOCUBBRO), que segundo Costas (2007), tem o intuito de melhor organizar a Primavera
cultural que ocorrerá de 1981 até 1984 com este mesmo nome.
Em 1985 é criada a primeira Associação de Moradores da cidade, a Associação de
Moradores e Amigos de Rio das Ostras (AMA-RIOS), esta atuava em toda a cidade. De 1986
até 1989, a Primavera Cultural será realizada com o nome Projeto Rio das Ostras Cultural. A
partir daí pode-se perceber que a diferença na participação da população, já que o primeiro foi
realizado com o esforço da comunidade local, os demais já tinham patrocínio de empresas

27

Pode-se tomar a instalação da paróquia como frente ao número significativo de evangélicos presentes no
município, que até então de acordo com Costa (2007), os católicos até então têm como referência a paróquia de
Barra de São João. No mais, a atual sede da igreja católica será construída no mesmo lugar da antiga, que ruiu
em meados do século XX.
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como Petrobrás. Além disso, é criado na mesma década o Rotary Clube (1987) e o Lions
Clube (1989).
Em 1985, de acordo com Costa (2007) começa a se pensar de fato a emancipação do
distrito a partir de uma reunião ocorrida junto com moradores e lojistas de Rio das Ostras e
Barra de São João e que dele resulta um Projeto de Resolução, apresentado na câmara
Municipal de Casimiro por um vereador da comunidade rural riostrense, em que solicitava a
emancipação do distrito. Uma semana mais tarde é encaminhado um abaixo-assinado a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O abaixo-assinado teve uma existência mais longa, porém sobressaltada:
mesmo sendo recebido e considerado válido pela assembleia era necessário,
de acordo com a legislação em vigor que fossem cumpridas algumas
exigências relativas à população dos distritos, seu eleitorado e arrecadação
de impostos estaduais (COSTA, 2007, p.24).

Diante dessas exigências, foram realizadas consultas ao TRE, à Secretaria de Estado de
Fazenda e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo solicitado por esse
último, informações mais detalhadas. Por demora entre as trocas de informações, em 1987 o
processo é arquivado com o fim do mandato dos deputados estaduais. O mesmo processo é
reaberto naquele ano por um deputado de Nova Friburgo, mas por pendência com o IBGE é
arquivado mais novamente em 1991.
De acordo com Costa (2007), em dados oferecidos pelo TRE, constam que em 1986 a
população que votava no distrito era referente à 6.035 e em 1988, 7.620 pessoas.
Confirmando dados, no Perfil Socioeconômico de Rio das Ostras construído em 2012, os
registros mostram o crescimento populacional do território mesmo antes de se tornar distrito
de Casimiro de Abreu.

Fonte: Perfil Socioeconômico do Município de Rio das Ostras 2002
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Um ponto crucial para a emancipação de Rio das Ostras foi a Constituição de 1988 que
de acordo com Costa (2007, p.35):

Dentro de um ano cada Assembleia Legislativa deveria elaborar a
constituição do seu devido estado. No caso do Rio de Janeiro isto foi feito no
limite do prazo: nossa Constituição Estadual seria promulgada exatamente
em 5 de outubro do ano seguinte, 1989. E, atingida pelos mesmos ventos de
renovação e reestruturação que varriam o país, ela, quase no final do artigo,
estabelecia o seguinte: “Até cento e oitenta dias após a promulgação desta
constituição serão realizados plebiscitos destinados a deliberar sobre a
população local interessada em transformar seus respectivos distritos em
Municípios autônomos e independentes ou na anexação de distritos e vilas,
na seguinte ordem:” (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO Artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
apud COSTA 2007).

Dentre os distritos citados no artigo, no V, constava a emancipação de Rio das Ostras. O
distrito se prepara para o plebiscito a partir de então. Porém, ainda de acordo com Costa
(2007), a Lei Estadual Complementar n° 59 de 22 de fevereiro de 1990 solicita que algumas
características sejam encontradas tanto no futuro município, quanto na sua sede, além de não
poder ser realizado no ano de eleições. Portanto, o plebiscito só poderia ser realizado no
próximo ano e se o município preenchesse os requisitos.
Como o ano era de eleições estaduais e federais, o projeto foi arquivado e naquele ano
(1990), mais um abaixo-assinado foi encaminhado a Alerj, com texto semelhante ao de 1986 e
mais de 500 assinaturas registradas.
Em 1991 quando o processo é arquivado novamente, as pendências de comprovação
exigidas na Lei Complementar já estavam anexadas e o processo de certa forma adiantado, o
que facilitou quando desarquivado em abril daquele mesmo ano.
Com 10.115 eleitores, o plebiscito ocorre em novembro de 1991 e teve sua promulgação
no dia 10 de abril de 1992, tendo em sua maioria o sim.
Dois fatores importantes para o crescimento das cidades da região, principalmente
Macaé e Rio das Ostras, foram em primeiro lugar, de acordo com Rocha (2011), a Lei 7990
de 28 de dezembro de 1991, que determina a distribuição de royalties em 80% para
municípios e 20% para os estados e a Lei 9478 de 06 de agosto 1997 que aprova a quebra do
monopólio da Petrobrás na exploração do petróleo.
Isso explicaria o “boom” populacional nos dois municípios, como mostra a tabela de
população residente e domicílios de 1970 a 2010 retirada do site do IBGE baseada no censo
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demográfico de 2010. No gráfico gerado a partir desta informação é visível o crescimento
populacional de Macaé e Rio das Ostras a partir dos anos 2000.

População residente e domicílios 1980 – 2010
1970

1980

Domicílios 11867 16262

1991

2000

2010

26126

37959

66906

População 65318 75863 100895 132461 206728

Fonte: IBGE, Infográficos Macaé28.
População residente e domicílios 1980 - 2010
1970 1980 1991

2000

2010

Domicílios

-

-

- 10571

34644

População

-

-

- 36419

105676

Fonte: IBGE, Infográficos Rio das Ostras29.

Ainda de acordo com Rocha (2011), o então prefeito eleito em 1992, Cláudio Ribeiro,
no ano de 1993, vai até Brasília solicitar a liberação dos royalties de petróleo para o novo
município, recebendo o quarto valor mais alto entre os municípios da área principal de
extração da bacia.
A partir daí projetos para a expansão baseada no recebimento de empresas prestadoras
de serviço à Petrobrás impulsionam a estruturação de um “condomínio empresarial”, que mais
tarde se transforma na Zona Especial de Negócios (ZEN), oferecendo desconto no Imposto
Sobre Serviços (ISS).
No decorrer dos anos, a cidade se apropria do fato de ser um dos municípios que
recebem um valor mais alto de repasses de royalties e passa girar a sua economia em torno
disso. Fato que se torna relevante com a utilização dos recursos em saúde, educação e
assistência, assim como no uso de obras de infraestrutura.
Apesar disso, o crescimento populacional desenfreado ocasionado pela intensa
propaganda sobre a beleza e da riqueza da região, que passa a ser conhecida por oferecer
grandes salários e muitas vagas de emprego, resulta em um grave conflito social. As ofertas
de emprego são muitas, mas a exigência de qualificação acaba por implicar no processo de
28

Acesso 12 de Dezembro de 2016
Acesso 16 de Janeiro de 2017

29
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contratação, culminando em um grande número da população de baixa renda, desqualificada e
vulnerável, habitando regiões periféricas.
Com o crescimento desordenado, a estrutura dos serviços públicos existente, passa a
não ser mais suficiente. Portanto, diante deste quadro, a demanda sempre se mostra maior do
que a oferta. Isso acaba por resultar um movimento tanto para o mercado informal de trabalho
quanto no crescimento da violência local.
A cidade é hoje um município de 229,044 km², que de acordo com o censo do ano de
2010, conta com uma estimativa de 131.976 habitantes para o ano de 2015, com o número
real de 105.676 habitantes no ano de 2010 quando se realizou o censo. A população masculina
é composta por 52.208, sendo 49.217 habitando a área urbana e 2.990 na área rural, frente à
população feminina composta por 53. 468, sendo 50.686 na área urbana e 2.784 na área rural.
A parcela de jovens dentro dessa população é dividida entre 17.025 homens de zero a
dezenove anos para 16.136 mulheres da mesma idade, 16.013 homens e 15.218 sendo ela
existente na área rural com o número total de 2.092 crianças e adolescentes sendo 1.081
mulheres de zero a dezenove anos para 1.011 homens da mesma idade (IBGE, 2015).
De acordo com informações divulgadas pelo site da prefeitura, a população riostrense
cresceu em média 190,17% desde o censo de 2000.

3.2-

O Município nos últimos anos
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Para construir um histórico da trajetória de atendimento ao adolescente e entender o
funcionamento da rede no município de Rio das Ostras, sentiu-se a necessidade do uso de
entrevistas semiestruturadas com profissionais que atuam nas áreas de assistência e saúde e
que estiveram à frente da gestão das mesmas no segundo semestre de 2016. Tal fato se deu
por não existir publicações de acesso ao público que expliquem o funcionamento
sistematizado e atual dos projetos e programas existentes no município nos últimos 15 anos.
Como bibliografia, foram utilizadas a publicação Perfil Socioeconômico Municipal de
2002, assim como a publicação “Bem-vindo a Rio das Ostras” lançada pela Prefeitura de Rio
das Ostras em 2003. Essa última consiste em um portfólio, disponibilizado pela da secretaria
de Comunicação Social, com o slogan “Veja como Rio das Ostras está se preparando para ser
um dos polos turísticos do Brasil”, em que apresenta a cidade em sua infraestrutura e faz
menção a Educação, Esporte, Cultura, saúde e inclusão social. Foi também utilizado o folheto
informativo da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social (SEMBES) publicado em 2013,
distribuído até o segundo semestre de 2016.
Falando então dos serviços temos, em 1997 começa a ser estruturada a rede básica de
saúde. Mesmo ano em que é Criado a SEMBES – PMRO – Lei 263 e a partir daí é criado o
conselho municipal da criança e do adolescente dentre outros. A política de destaque voltada
para o atendimento ao adolescente é o projeto Um Bem Maior.
No portfólio “Bem-vindo a Rio das Ostras” é citado o projeto “Nossa Casa”, criado pela
assessoria de Informática, em parceria com a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, que
contava com um centro de inclusão social, onde o cidadão tinha acesso a cursos de
informática.
Outra iniciativa a ser destacada é o Programa Jovem Monitor, que foi citado em
entrevista com a coordenação da SEMBES como sendo uma política atendimento ao
adolescente do Serviço Integrado de convivência em conjunto com outros projetos da
secretaria.

Todos os projetos com adolescentes de 12 a 17 anos foram atendidos com
jovem monitor. Eles recebiam bolsa auxílio com o valor na época de 100
reais. Ele dava o suporte aos professores e orientadores nas oficinas. Durou
de 3 a 4 anos na gestão anterior (COORDENAÇÃO SEMBES).

Foi mencionado também o Projeto Jovem Cidadão que de acordo com a Coordenação
da SEMBES durou de 7 a 8 anos e teve cerca de 7 turmas. Cada turma atendia em média 450
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adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos e tinha como proposta fortalecer vínculos
familiares, trabalhar na criação da perspectiva do jovem para o mercado de trabalho.
Neste sentido o adolescente/ jovem recebia uma bolsa de meio salário mínimo, além de
oferecer oficina em diversas áreas. O projeto tinha parceria com todas as secretarias do
município, como também parcerias com empresas da cidade e a oferta de cursos de
qualificação com certificado.
A participação no programa, era definida através de uma seleção, que baseada em
critérios econômicos, priorizava os adolescentes moradores de áreas consideradas de maior
risco e vulnerabilidade social. "Era feito uma avaliação para visualizar os resultados do
trabalho, contabilizando quantos dos adolescentes entraram para o mercado de trabalho, se de
fato

havia mudanças

de comportamento

com

a família e a

escola enfim..."

(COORDENAÇÃO SEMBES).
O que mais chamou atenção, no entanto, foi que essa proposta destacada pelos
entrevistados tem como objetivo trabalhar não só o adolescente, mas também a família como
extensão, fato que se destaca na fala coordenação SEMBES: “O mais importante quanto o
trabalho com jovens era trabalhar com a família porque toda a questão que se trabalhava com
o jovem era trabalhada também com a família, promoção do vínculo familiar”
(COORDENAÇÃO SEMBES).
O Programa era avaliado então, a cada semestre, de modo que pudesse reunir tanto o
jovem quanto a família. Essa avaliação ocorria no início e no fim de cada semestre.
O portfólio “Bem-vindo a Rio das Ostras” ressalta que, o município em 2003 contava
com 16 postos e o Pronto Socorro Municipal. O hospital Municipal se encontrava em
construção. O interessante destaque nesta área é a indicação da existência do Projeto
Sorridente, que em parceria com as escolas da rede pública e a Secretaria de Saúde, tinha
como objetivo a disseminação das formas de manutenção da saúde bucal para crianças e
adolescentes de 3 a 15 anos.
A secretaria de Esporte e Lazer investia em projetos como “Criança no Esporte” que
atendia crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. A Escola de Desporto, com atendimento a
adolescentes ensinava futsal, basquete, vôlei, handebol e tênis. Havia ainda a Escola de Caratê
direcionada a adolescentes, a escola de Vela e o Projeto Botinho.
Em parceria com a Fundação Rio das Ostras de Cultura é destaque o Núcleo Avançado
da Escola Villa-Lobos, instalado no prédio popularmente conhecido como “onda”. Eram
ministradas aulas de música e dança voltadas para crianças e adolescentes em geral, desde que
residissem no município.
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Outro projeto citado em entrevista foi o projeto interno da Guarda Municipal em
parceria com a assistência social e com outras secretarias, constituindo uma equipe de
"professores educadores guardas" se materializa no Projeto Semear realizando um trabalho
interno nas escolas municipais.
O Orçamento participativo é datado de 1998 e surge com a ideia de socializar com a
população as informações financeiras da cidade, dando chance de participação na construção
de algumas políticas e da escolha sobre o uso das verbas municipais.
De acordo com o site da prefeitura de Rio das Ostras, o Orçamento Participativo Jovem
é voltado para crianças, adolescentes e jovens de 5 a 22 anos. O programa tem como objetivo
dar a oportunidade de estes visualizarem a realidade municipal, além de dar voz às suas
necessidades para que possam opinar tanto na construção de políticas, quanto na qualidade e
necessidade de expansão das já existentes.
O Programa criado em 2006, e implementado em 2007, foi reivindicado pelos próprios
jovens quando realizado o orçamento participativo.

O Orçamento Participativo Jovem, foi uma demanda observada numa
plenária do Orçamento Participativo Adulto realizada em Cantagalo, uma
localidade rural de nosso município, no qual jovens manifestaram-se
solicitando do poder público um espaço similar para defender suas
necessidades; foi criado então em 2006 e batizado como Orçamento
Participativo Mirim. (PMRO)30

O OP Jovem ou o POP Jovem, foi incentivado em escolas municipais, estaduais e
privadas, começando com a participação dos adolescentes e jovens do ensino médio e do
fundamental, só atingindo a educação infantil em 2010.
Durante as entrevistas realizadas com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e
de Assistência, têm-se uma visualização mais ampla de como funcionam os atendimentos no
atual cenário.
Atualmente no município, de acordo com informações do site da Prefeitura, existem
quarenta e três (43) escolas municipais, quatro creches, quatro escolas de ensino médio
estaduais e uma municipalizada31.

30

Acesso em 19 de dezembro de 2016
A título de curiosidade, as primeiras escolas em que se tem registro por aqui, são datadas do século XIX, que
de acordo com Lima (1998, p. 73), eram públicas e primarias, ensinando “instrução moral e religiosa; leitura e
escrita; noções de gramática; princípios elementares de aritmética, incluindo o sistema legal de pesos e medidas;
noções de geografia; (...)história do Brasil; noções de geometria plana e desenho linear. Para as escolas de
meninas havia ainda os trabalhos de “agulha e costura”e em Relatório do Inspetor de 1874, no ano de 1873
31
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Números de escolas por nível
Variável

Rio das Ostras Rio de Janeiro

Brasil

Pré-escolar

36

63,83 1.050,40

Fundamental

60

77,05 1.340,77

Médio

14

22,28

279,93

Das instituições ligadas ao SUS, o site da prefeitura apresenta uma lista conta com doze
Unidades Básicas de saúde, dois centros de saúde, dois centros de reabilitação, uma clínica da
família, um pronto socorro, um CAPS, uma farmácia municipal e um hospital municipal com
maternidade.
Ainda assim o relatório de Gestão Anual de 2015 publicado pelo DataSUS, mostra o
seguinte quadro:

Fonte: Relatório de Gestão Anual 2015. SARGSUS – DataSUS32.

Os principais programas para os adolescentes disponibilizados pela Secretaria
Municipal de Saúde são o Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente - NASA33 e o
Programa saúde na Escola (PSE).
Quando perguntados sobre projetos disponibilizados pela prefeitura que beneficiam aos
adolescentes na faixa etária de 10 a 18 anos atualmente, uma das primeiras referências que
aparece, em várias falas é o NASA.

haviam 35 alunos matriculados em duas escolas localizadas em Rio das Ostras. 22 meninos e 13 meninas, sendo
uma em Lontra e outra em Itapebussús. Ainda em 1874, as escolas tornam-se internatos.
32
http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/login!consultarRelatorioExterno.action?tipoRelatorio=01&codUf=33&co
dTpRel=01 Acesso em 06 de Janeiro de 2017.
33
Será abordado com mais ênfase no item 3.3.
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Existem projetos dentro de várias políticas. Dentro da política de assistência,
dentro da política de saúde. A gente teve por exemplo o NASA, Núcleo de
Atenção à Saúde do Adolescente, que trabalhou dentro da política de saúde,
o atendimento ao adolescente, hoje muito mais enfraquecido
(COORDENAÇÃO SEMBES).

A responsável pelo Programa Saúde na Escola do município, também apontou o NASA
como programa de maior visibilidade, e indicou alguns dos bairros em que o programa atuou.

Dentro da SEMUSA, dentro da Secretaria de Saúde, frente de linha é o
NASA, Ta!? O NASA ele funciona com atendimento direto ao adolescente
principalmente nas unidades do Âncora, de Cidade Praiana, de Nova
Esperança. Tinha, já teve momentos da gente ter NASA no Rocha Leão e em
Cantagalo, que eu acho que estão desativados neste momento, então os
principais focos de atenção estão nestes que eu te falo. Como a gente teve
também em Nova Cidade e no momento está desativado (COORDENAÇÃO
PSE)

O Programa Saúde na Escola, tem como principal foco o adolescente. Porém, o
programa abrange a comunidade escolar e não foca somente nos adolescentes, além deles
atende também crianças, e pode, em algum momento, estender o serviço aos jovens e adultos.
Segundo a coordenadora, o programa já atinge em torno de 17 escolas no município,
considerando a média de 46 escolas municipais. Tem-se de 40% a 50% das escolas sendo
atendidas pelo programa, visando a promoção da saúde.
Faz-se um destaque aqui para a existência do Departamento de Saúde na Escola
(DESE), regulamentado pela lei Municipal Nº 1770/2013 que, subordinado a Coordenadoria de
Projetos Educacionais, tem como principal objetivo a articulação entre a política de saúde e
educação.

Art. 297 - Compete ao Departamento de Saúde na Escola:
I. Trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, bem como
com os programas emanados das esferas Estaduais, Federais, Terceiro Setor
e Privadas;
II. Subsidiar a implementação e acompanhamento do Programa Saúde na
Escola (PSE) e outros afins, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino;
III. Propiciar atividades de sensibilização, responsabilização e intervenção
do cuidado com a saúde, visando à qualidade de vida;
IV. Elaborar apresentações, relatórios e demais elementos de informações
técnicas, destinados à viabilização e consecução de programas e projetos
educacionais pertinentes;
V. Articular propostas intersetoriais entre as Secretarias e outras instituições,
que visem o atendimento aos alunos para realizar avaliações que evitem
agravos à saúde;
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VI. Apoiar os gestores municipais na articulação, planejamento e
implementação das ações do PSE e demais projetos na área de saúde nas
escolas;
VII. Promover o diálogo na família e comunidade, visando integrá-las aos
projetos de saúde nas escolas;
VIII. Orientar os alunos sobre a necessidade da sua participação para o
equacionamento dos problemas de saúde pessoais, de sua família e de sua
comunidade;
IX. Articular junto à Coordenadoria de Formação e Acompanhamento
Pedagógico propostas de formação continuada dos profissionais que atuam
na educação, fomentando os preceitos dos projetos de saúde na escola.
X. Executar outras tarefas compatíveis com o Departamento, solicitadas pela
chefia imediata, assim como cumprir os prazos determinados. (LEI Nº
1770/2013, PMRO)

Quanto ao que se é trabalhado junto ao público alvo, os temas de destaque são
basicamente a questão da sexualidade e prevenção como foi destacado em entrevista: “Nosso
foco maior com os adolescentes sempre foi a questão da sexualidade. De direitos sexuais e
reprodutivos, as questões de prevenção de violência e cultura de pais, e as questões de
prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas” (COORDENAÇÃO PSE).
Ao tentar relacionar os dois programas através da pergunta “O Programa Saúde na
Escola possui alguma interface com o NASA? De que forma isso acontece? ”, a Coordenação
do PSE indicou que a interlocução entre os programas é muitas vezes necessária.

A relação do PSE com o NASA, o PSE, o foco dele, o objetivo é lincar a
escola com os serviços de saúde do município, então assim, a gente não pode
estar na escola se a gente não tiver com a guarda dos demais serviços, e
então assim o programa em si, ele tem o objetivo de fazer triagem de
questões de saúde e encaminhar para a rede (COORDENAÇÃO PSE).

Ela ressalta que o Programa Saúde na Escola, tem contato direto com o NASA, com o
programa do centro de reabilitação, com o programa de álcool e drogas e que a própria
descentralização e divulgação do NASA é feito em parceria com o PSE.
Na assistência, como instituições voltadas ao atendimento ao adolescente atualmente,
possuem um abrigo, quatro CRAS, sendo duas unidades de atendimentos vinculadas ao
CRAS Norte localizados em Cantagalo e no Mar do Norte, um CREAS, quatro casas da
Criança, duas localizadas no Âncora, uma em Cidade Praiana e outra no Liberdade, além do
Centro Integrado de Convivência III (CIC III). Existe também o conselho municipal dos
direitos da criança e do adolescente e o conselho tutelar de acordo com o site da prefeitura.
Atualmente, a SEMBES segue as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), já mencionada no capítulo II, onde ela contém todas as diretrizes da política e outras
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normativas que vem regulamentar a operacionalização dos serviços. A coordenação, em
entrevista informou que “Isso foi ser implementado há pouco tempo. Por que na verdade, o
próprio SUAS é muito novo. O município implantou o SUAS a partir de abril de 2007”
(COORDENAÇÃO SEMBES).
Com a política de implantação teve o reordenamento e a territorialização dos serviços
nos CRAS, estes não existiam e todo atendimento era realizado dentro da Secretaria na sede
da prefeitura.
A coordenação declarou ainda que, existia uma estrutura de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), apesar de não ter este nome.

Se tinha toda uma estrutura de serviço de convivência que não tem essa
nomenclatura era um só projetos para atendimento algumas faixas etárias
principalmente crianças e adolescentes que aí tínhamos a estrutura do CIC’s
localizadas em Nova Cidade Recanto e Nova Esperança CIC 2 funcionava
Nova Esperança atendendo a faixa etária dos adolescentes e cite um
atendendo crianças de 6 a 12 anos (COORDENAÇÃO SEMBES).

Em 2011 ocorre o reordenamento dos serviços prestados, passando a se basear na
“Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”, a partir daí fazendo uso de dois braços
principais, o PAIF e o SCFV. Portanto tenta-se não intitular os programas como projeto, mas
como parte do Serviço de Convivência, que tem suas atividades realizadas dentro dos espaços
do CRAS.
De acordo com isso, a Coordenação da SEMBES aponta que em todos os CRAS e
unidades existe um centro de convivência, em que acontecem grupos por faixas etárias. O
grupo realizado voltado para adolescentes chama-se geração Teens, mas variam de acordo
com os bairros.
A exemplo disso estão os Centros Integrado de Convivência (CIC). Estes eram
divididos em três, sendo CIC I e CIC III, voltados ao atendimento de crianças e adolescentes
de 6 a 13 anos. Porém, por uma necessidade da Política de Educação, em que construção de
mais escolas estava sendo solicitada devido à grande demanda ocasionada pelo crescimento
populacional, os CIC’s, foram extintos e suas estruturas cedidas.

O CIC II, centralizou as ações, com as duas faixas etárias no Nova
Esperança, muita gente ainda o conhece como um bem maior. Era o projeto
que a gente tinha, carro chefe, pode-se dizer assim, dentro do CIC, mas é um
serviço de convivência, e a gente tem esses dois grupos, de 6 a 12 anos e o
segmento de 12 a 18 anos, que agora é atendido no serviço de convivência
(COORDENAÇÃO SEMBES).
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Hoje são atendidas nesse espaço, aproximadamente 85 crianças e 64 adolescentes.
Tendo os adolescentes um índice muito grande de evasão:

(...), mas o número de adolescentes que evadem o serviço é grande porque se
você não tiver um atrativo, principalmente com suporte econômico é difícil
segurar essa faixa etária. Isso porque ele precisa sair para trabalhar. Ele está
estudando, mas porque a realidade dos adolescentes que a gente atende hoje
é um adolescente que tem que sair cedo para trabalhar e ainda garantir que
não saia da escola. Além da família ter um perfil vulnerável, ele tem que
contribuir economicamente né?! Então hoje, garantir a permanência desses
adolescentes, sem nenhum aporte econômico para que ele de fato consiga se
manter é bem difícil. Então evasões são muito constantes
(COORDENAÇÃO SEMBES).

Por isso atualmente a porta principal de entrada se torna o CRAS, em que a demanda
espontânea, os encaminhamentos feitos na rede e até as denúncias, têm o seu papel para o
alcance aos adolescentes em situação de risco. Mas, para além disso, a coordenação acredita
que a forma mais eficaz de trazer a população a esses Centros de Referência é a “socialização
das informações através do ‘boca a boca’” (COORDENAÇÃO SEMBES).
O atendimento de média e alta complexidade é feito através do CREAS, que cuida das
questões ligadas por exemplo a medidas socioeducativas, onde quem comete o ato infracional
é encaminhado ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINAS), que é um
projeto garantido em Lei Municipal, o qual prevê a intersetorialidade para atendimento ao
adolescente, garantindo a ele a participação em programas das secretarias de Esporte e Lazer,
Cultura e principalmente na saúde com o NASA. “(...) A maior parte dos Adolescentes
envolvidos com ato infracional é pelo tráfico de drogas. No último dado que tivemos, haviam
84 adolescentes envolvidos com medidas socioeducativas o dobro de 2013 que tinha 40”
(COORDENAÇÃO SEMBES).
Tenta-se garantir então um padrão nos atendimentos, porém se respeita as características
dos locais em que o Centro de Convivência está localizado como se pode ver na fala da
Coordenação “Na realidade o que a gente tem tentado é essa padronização do atendimento em
todos os territórios, né!? Respeitando algumas características” (COORDENAÇÃO
SEMBES).
A exemplo disso foi citado o projeto “Pérolas do Amanhã”, realizado no CRAS Sul há
alguns anos e que surge com aulas de Ballet. No folheto informativo de 2013, ainda é citado o
“Sementes de Cantagalo” e o “Geração Teens”.
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Entrando no assunto sobre a possibilidade de demanda e expansão de projetos, há uma
dúvida, pois, apesar de ter demanda, os recursos estão escassos como foi citado durante a
entrevista, "a demanda sempre foi maior que a oferta então a gente tinha querendo ou não que
fazer uma avaliação das famílias para selecionar quem tinha um perfil mais vulnerável, quem
tivesse em situação de risco"(COORDENAÇÃO SEMBES).
O que leva a pergunta sobre o encerramento de programas pela prefeitura. A resposta
obtida teve consenso entre os entrevistados. Todos concordam que tudo depende do plano do
próximo governo. A troca de gestão de 2016 para 2017 pode ser um dos fatores para o
encerramento ou reformulação de algumas atividades trazendo incerteza com a nova gestão e
podendo passar por cortes, mesmo que ainda existam demandas.

Tudo vai depender da nova gestão. A gente está aí em um momento
desafiador para a política pública em geral, todas as políticas, como saúde e
educação. O momento de crise acaba colocando em risco a garantia dessas
políticas(...) e maior desafio para manter os projetos é a questão
orçamentária. (COORDENAÇÃO SEMBES).

O impacto da redução do repasse dos royalties é um fator que contribui para a
diminuição da receita e, consequentemente, os recursos escassos para a assistência, saúde,
educação entre outros. Além disso, a atual crise política e econômica brasileira tem
impulsionado um movimento de reforma nas políticas.
O congelamento no teto de investimentos em políticas sociais (PEC55/PEC241) recém
aprovado é uma das medidas que afetam a expansão dos serviços e a melhora em sua
qualidade. Ainda sobre as reformas propostas, a revisão da Política Nacional da Educação e
da Reforma Previdenciária, mostra o traço neoliberal de forma mais intensificada. Outra
questão é que essas medidas são impostas pelo Estado sem uma consulta à população.
Um fator importante que surge com o processo de redemocratização nos anos 80 e com
a construção da Constituição de 1988 – onde são inseridos como direito da população de
forma universal e dever de o Estado garantir espaços para a atuação – é o controle social. Este
aparece como conselhos e conferências e esta temática passa a ganhar espaço, visando atender
aos interesses da população usuária. O controle social se refere à garantia da participação
direta da sociedade na construção e desenvolvimento e melhorias das políticas públicas.
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Por sua trajetória de organização nos movimentos sociais34, a saúde é uma das primeiras
a consolidar a Conferências Nacional de Saúde e posterior Conselho Nacional de Saúde,
posterior e à exemplo dela, são criados mais espaços de intervenção popular, principalmente
na Assistência Social e na área da Criança e Adolescente.
Portanto quanto ao controle social, os dois grupos de profissionais concordam entre si,
ela é quase nula. “Em Rio das Ostras isso é insipiente, porém não nulo. Nós temos aquele...
tem momento que eles fazem aquele, é uma conferência, a conferência da juventude”
(COORDENAÇÃO PSE).

Eu não consigo visualizar, principalmente no contexto de Secretaria de
Saúde, que é onde é a minha praia. Eu não consigo ter a participação desses
jovens influenciando essas políticas públicas diretamente. Salvo, tem uma
exceção que eu acho que é um programa muito pioneiro. É um programa que
trabalha muito isso, que é o programa de DST/ AIDS. Então eu acho que
esse programa, ele tem trabalhado nos últimos anos com a questão do
voluntariado e em que a gente tem bastante jovens HIV+ atuando
diretamente no programa e não só atuando enquanto voluntários do
programa, mas participando da construção do programa, ditando e ajudando
na construção do programa, eu acho que isso é vanguarda
(COORDENAÇÃO PSE).

A coordenação da SEMBES classifica o controle social como empobrecido e todos
concordam com a questão de que as propostas geradas nas conferências municipais muitas
vezes ficam somente no papel.
Não só dos adolescentes, a gente está em um momento de enfraquecimento
total desse controle social... É, eu acho que a gente viveu esse momento bom
através do orçamento participativo jovem. A gente via essa força
principalmente nas escolas e nas instituições de ensino, que é de onde saem
os representantes do Orçamento Participativo, mas hoje principalmente na
nossa realidade da Assistência Social a gente tem conversado sobre isso com
as colegas (...) está cada vez mais difícil da gente mobilizar, mostrar para a
população qual deveria ser o seu real papel (COORDENAÇÃO SEMBES).

A principal questão apresentada foi o fato que as questões emergenciais não estão sendo
supridas. O corte nos benefícios tem impactado também na participação popular e isso reflete
nas conferências da criança e do adolescente.

Pode-se destacar aqui o movimento sanitário, que surge na década de 70 em meio a “permanente tensão entre
interesses dos setores estatal e empresarial” (BRAVO, MATOS, 2009 p.27), resultado da política neoliberal
adotada durante o período de ditadura já visto neste trabalho no capítulo I.
34
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A gente trata de questões emergenciais né! E nem emergencial garantido em
lei, queria garantir, para crianças e adolescentes por exemplo como
preconiza o ECA, não tem conseguido garantia. E aí eu falo de alimentação.
E aí como você mobiliza se nem emergencial você tem? Na conferência da
Criança e do Adolescente o desafio ainda foi maior, porque, consegui levar
os adolescentes do centro de convivência e fortalecimento de vínculo. Foi
um baita desafio, você ‘meio’ que coloca o orientador, vamos embora
participar, meio que assim. Pega e vamos embora (COORDENAÇÃO
SEMBES).

Quando se trata do adolescente, isso ainda é mais difícil:

É difícil você perceber a questão crítica estruturada na cabeça desses
adolescentes no contexto social. Porque às vezes ele vive em um contexto de
tanta miséria, de tanta pobreza, de tanta falta de tudo, que é perspectiva em
relação a projeto de vida, a pensar no planejamento de uma vida sólida não
faz parte na maioria das vezes (COORDENAÇÃO SEMBES).

Na alta temporada, a falta de alcance do governo municipal a esses adolescentes acaba
por refletir na questão do trabalho informal. “Jovens e adolescentes sendo explorados
economicamente, como mão de obra barata por empregadores da região” (COORDENAÇÃO
SEMBES).
Um dos processos que afirmam ganhos, reforçando a ideia dos reflexos causados pelas
condições de vida no dia a dia do indivíduo, é o reconhecimento da questão da
intersetorialidade.
Quando se lida com usuários de maneira a vincular não somente vários setores que o
acompanham, mas também profissionais de diversas áreas, pode ficar mais fácil entender a
realidade do indivíduo que está recebendo atendimento, como também agilizar processos,
deixando de tratar a questão apenas pontualmente.
Portanto, utilizando a pergunta ‘Como funciona a rede de assistência e a
intersetorialidade existente entre ela e as demais políticas? E quais os seus reflexos no
atendimento aos adolescentes’, pode-se perceber que no caso do atendimento intersetorial ao
adolescente, ele é importante, mas não é necessariamente totalmente presente.
Mas ainda assim, o município tenta construir uma ponte entre as instituições. Além
disso as próprias políticas caminham a passos lentos para que o trabalho seja feito desta
forma, ligando assistência, saúde, educação entre outros, desconstruindo como consequência a
culpabilização do indivíduo.

Acho que, felizmente quando se trata do adolescente, o nosso município
também trabalha muito a questão da intersetorialidade. A gente consegue
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perceber, no nosso tempo de trabalho com o adolescente, que o nosso
caminho com o NASA, com o programa saúde na escola, fez a gente
amadurecer no sentido de que a gente não consegue trabalhar com o jovem
sem trabalhar a intercetorialidade (COORDENAÇÃO PSE).

A coordenação do PSE, ainda diz ter tido um ganho muito grande com a instituição do
Programa de Prevenção de Violências e o Núcleo de Atenção a Violência – NAVI. Com isso
as com as questões de violência presentes no município atualmente, tem dado espaço para se
ter uma discussão de forma intersetorial. “Falta uma rotina intersetorial, mas quando a gente
precisa acionar para casos específicos, a gente consegue fazer isso muito” (COORDENAÇÃO
PSE).
A Coordenação da SEMBES destaca ainda que “existe inclusive um grupo, que se reunia
mensalmente, com vários representantes da rede do município e acabou se perdendo. A
proposta desse grupo era construir um Fórum de intersetorialidade no município de Rio das
Ostras”. Afirma-se que devido à alta rotatividade de servidores presente no município, por
conta da falta de concurso público, e com os contratos que tem vigor de meses e até em
função da saída de profissionais como parte do corte de gastos, a proposta acabou se
perdendo.
Quando se fala da consolidação do ECA se entende que não há um respaldo
diretamente do Estatuto como diretriz principal para a efetivação do atendimento cotidiano,
mas sim “(...) entender, mesmo como prioritário, não como base o ECA” (COORDENAÇÃO
SEMBES)

O que eu tenho presenciado é a luta para a implementação do ECA. Não
posso falar de antes, mas eu vejo que existem ganhos existentes e
retrocessos, mas de forma geral eu acho que o reconhecimento da criança e
do adolescente como um ser de direito, que precisa ser respeitado, que tem
suas vulnerabilidades, que precisa ser conduzido de forma prioritária, eu
acho que isso tem de certa forma. A gente tem conseguido um ganho cada
vez mais, apesar de muito ainda precisar ser feito (COORDENAÇÃO PSE).

3.3-

O Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente – NASA

Para entender o surgimento do Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente (NASA), e
mais especificamente a política de saúde voltada para o adolescente, foi realizada entrevista
semiestruturada com um servidor que faz parte do quadro de funcionários ligados ao
programa, para então ser possível entender como o Núcleo está estruturado, quais são os
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critérios usados na escolha dos bairros em que estão situados, os métodos utilizados e sua
estrutura na atual conjuntura.
O programa surge como projeto piloto em 2005, inicialmente a partir da iniciativa da
coordenadora da saúde da mulher, que tinha uma preocupação com o aumento no índice de
adolescentes grávidas no município, como foi apontado em entrevista.

Surgiu de uma preocupação com o número de adolescentes grávidas, que era
alto, e de fazer o atendimento a essas adolescentes de forma diferenciada do
que é na saúde da mulher. Ela foi visitar uma casa em São Paulo, que era a
Casa do Adolescente, e que tinham várias atividades relacionadas e ela
voltou apaixonada pela ideia, e aí surgiu o Núcleo de Atenção à Saúde do
Adolescente (PROFISSIONAL NASA).

O Projeto do NASA foi elaborado e encaminhado para a comissão de Direitos da
Criança e do Adolescente, tendo como coordenadora a Andreia Vianna, idealizadora do então
projeto. A partir daí o Programa de Saúde do Adolescente surge no município, primeiro como
projeto piloto e depois como Núcleos. Com o empurrão da descentralização, o NASA é
levado para as unidades básicas de atendimento, como um braço importante do Programa de
Saúde do Adolescente.
Inicialmente a equipe do Programa era pequena e ele ocorria na unidade do Centro de
Saúde de Rio das Ostras, mais conhecido como ‘Posto de saúde Sal Sal’. O centro de saúde
passa por uma reformulação no ano de 2008, precisando abrigar novas especializações, e
como consequência da falta de espaço, foi preciso que o programa fosse realocado em outra
unidade de atendimento.
Considerando as unidades, a escolha mais viável e lógica foi o Posto de Saúde da
Família35 no Âncora, pois faz parte do Programa de Saúde da Família, além de ser o bairro
mais populoso do município.
Neste panorama, considerando as unidades de saúde, a gente achou por bem
o Âncora, porque além de ser estratégia da saúde da família é um bairro que
precisava muito, com um crescimento muito grande, com muitos
adolescentes, já com uma precariedade de recursos e precisando de
atendimento (PROFISSIONAL NASA).

35

A nomenclatura aqui, foi usada conforme indicada pelo entrevistado. Pode-se, portanto, haver uma divergência
quando analisado em relatórios anuais, em que em sua maioria, se fazem referência à unidade mencionada como
Unidade Básica de Saúde.
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O Bairro Âncora está localizado em uma região periférica da cidade, afastado do
centro, da maior parte dos serviços e que, no entanto, é conhecido por ser o maior bairro em
relação a território e concentração populacional.
A população do bairro tem o total de 17.746 (dezessete mil setecentos e quarenta e
seis) habitantes segundo os dados recolhidos pelo IBGE (Censo 2010). Ainda de acordo com
o Instituto, dentre essa população 7.877 são crianças, adolescentes e jovens adultos de 0 a 24
anos.
Quando se traz a Política Nacional e os programas e diretrizes mencionadas no
capítulo II para esse contexto, é visível que tem um aparato do governo federal, apesar do
programa respeitar as características de cada bairro em que está localizado, trabalhando de
acordo com a demanda mais urgente e levando em conta o perfil dos usuários. Além disso,
respeita-se as características da cidade, resultando na descentralização do programa.
Assim, “existe o respaldo da Política Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente
e existia um fórum, que é maior que do que a Política do Adolescente, o Fórum de
Adolescência, e essas coisas foram discutidas e encaminhadas até a Conferência Municipal de
Saúde” (PROFISSIONAL NASA).
Os critérios para a escolha dos bairros em que o NASA vai ser instalado, após esse
momento de realocação do que até então se constituía em projeto piloto, foi baseado na
demanda crescente e no entendimento que a descentralização é a melhor opção para alcançar
uma parcela maior da população.

Há a necessidade de visualizar que ali existe população de maior risco, maior
vulnerabilidade. Cidade Praiana é um bairro que depois do Âncora passa a
receber toda a estrutura na saúde, você passa a ver um crescimento do outro
lado da cidade, de gente de fora e muitas adolescentes grávidas
(PROFISSIONAL NASA).

As Unidades Básicas de Saúde, localizadas nos bairros, Mar do Norte, Âncora, Nova
Esperança, Cantagalo e Cidade Praiana, onde são atendidos os usuários do SUS, de caráter
público/municipal, acolhiam o programa do Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente até o
segundo semestre de 2014.
Atualmente o Programa se encontra em funcionamento somente nos bairros Âncora,
Nova Esperança e Cidade Praiana. Em Cidade Praiana, onde se afirma ter no auge dos
atendimentos e a presença de até sete profissionais de diferentes áreas, hoje funciona em meio
expediente, somente na parte da manhã, por exemplo. O fator principal responsável por essa
redução nos atendimentos é a falta de recursos humanos.
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Quando se trata sobre como foi feita a escolha dos bairros que continuariam com os
atendimentos do NASA, mesmo com a redução de pessoal, o entrevistado indica que os três
locais que ainda fazem o atendimento são prioridades, mesmo que se reduza o tempo em que
estão presentes lá, pelo alto índice de frequência.
“Na verdade, principalmente por conta de equipe, a gente teve de equipe,
uma redução muito grande. Ano passado nós tivemos uma baixa bem
significativa e alguns profissionais que saíram de licença maternidade, por
exemplo, não foram repostos e a gente viu que a prioridade era estar em
Cidade Praiana e no Âncora e em Nova Esperança (PROFISSIONAL
NASA).

Os principais serviços oferecidos são psicologia, nutrição, ginecologia, enfermagem e
serviço social. Além do atendimento nessas áreas, os adolescentes são encaminhados para
serviços específicos, ou seja, fora do NASA, quando o programa não conta com o profissional
especializado, como, por exemplo, fisioterapia, psiquiatria entre outros, que constituem a
demanda social.
A equipe trabalha de forma multidisciplinar, onde durante os atendimentos há, de
acordo com a necessidade do usuário, a participação de mais de um profissional, sendo maior
a integração do Assistente Social com as demais áreas.
A frequência nos programas é majoritariamente feminina, como sinaliza a Coordenação.
“A frequência é basicamente feminina, inclusive isso gera algumas ideias para o próximo
ano” (PROFISSIONAL NASA).
Em torno de 15% dos adolescentes que frequentam o Programa, são meninos. Este
dado foi obtido pela como balanço de 2016, a partir da análise dos registros de participação e
atendimento no Âncora. Nova Esperança é apontada como uma unidade basicamente
feminina, tem 2% de meninos que normalmente vão à procura de psicólogo.
A coordenação sinaliza ainda, que a presença de um profissional homem pode ajudar a
mudar essa estatística, além de oferecer outros serviços que contemplem os meninos, não só
quando se trata dos grupos. “Clínica médica traz mais meninos, e a gente perdeu esse ano. A
figura de um profissional do sexo masculino seria também uma forma de aproximar esses
meninos” (PROFISSIONAL NASA).
As demandas do projeto em sua maioria, são espontâneas. Algumas indicadas pela
escola e outras chegam ao NASA a partir do atendimento no posto por algum médico ou
profissional da equipe de saúde da família que faz um encaminhamento do usuário.
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Os adolescentes são acolhidos e apresentados aos grupos de bate-papo que ocorrem
semanalmente no dia em que tem atendimento do programa nos postos de saúde. Atualmente
os grupos tem ocorrido no Âncora e em Nova Esperança, pela manhã com as gestantes e a
tarde com os adolescentes em geral.
Em Cidade Praiana é feito um grupo misto, não excluindo nenhum assunto que possa
contemplar tanto as grávidas, como exemplo a amamentação como com os demais
adolescentes, pelo fato de ter reduzido o horário de atendimento.

A gente tem os dois grupos no Âncora, funcionando de forma separada, no
Âncora e Nova Esperança. Em Cidade Praiana como é um turno só, a gente
tentou fazer separado, mas não funcionou, então hoje a gente tem um grupo
misto, porque também não é excludente, a gestante continua sendo
adolescente (PROFISSIONAL NASA).

O grupo de gestantes contribui para a maior parcela dos atendimentos feitos pelo
NASA, onde são tratadas questões sobre os cuidados dos bebês, serviços aos quais elas têm
diretos, parto, cuidados pós-parto e outras questões ligadas à gravidez e a relação da
adolescente com ela.
No grupo para todos os adolescentes, os temas são livres, mas em sua maioria com
intuito de trazer questionamentos aos adolescentes ao que diz respeito a sua relação com a
comunidade na qual reside, as inquietações do cotidiano e as relações familiares.
Quando se trata sobre o protagonismo dos adolescentes diante deste programa,
tentando entender se eles avaliam o programa, trazem ideias e se essas ideias são acatadas ou
não, a visão da gestão é que existe a participação, principalmente através dos grupos, como se
refere a Profissional entrevistada:
A gente tem bastante participação deles, inclusive os grupos, os temas são
decididos por eles. Tem os temas gerais que a gente trabalha, mas também
vimos que é do interesse deles e a participação como por exemplo, durante o
aniversário do NASA, onde tivemos várias oficinas de avaliação com o que é
o NASA para eles, como contribui para mudar o bairro. Saiu uma ideia, de
um adolescente do Âncora, que a gente precisa fazer uma coisa fora, na
cidade, na praça (PROFISSIONAL NASA).

O NASA Âncora, funciona todas as quartas-feiras, de 8:00 às 17:00, onde foi feito o
acompanhamento aos atendimentos realizados e a dinâmica entre instituição e usuários
durante três semestres por meio do estágio supervisionado, parte da formação
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acadêmico/profissional. Diante do acúmulo proporcionado por essa experiência, decidiu-se
por realizar a entrevista com jovens dessa unidade do NASA.
O contato com o público de 10 aos 19 anos que faz uso de pelo menos uma política
pública especializada para este seguimento culminou em várias perguntas sobre quem são os
jovens e de que forma as políticas chegam ao conhecimento destes, quais informações são
passadas, sobre o que são as políticas feitas para eles e como se dá o acesso a elas.
Em várias ocasiões foi percebido, que os adolescentes não têm propriedade sobre o
direito de acesso à educação, saúde, esporte e outras políticas que constam no Estatuto da
Criança e do Adolescente e que os mesmos não sabem para que serve o ECA, colocando os
serviços atribuídos como favor. Sob esta perspectiva, surge a inquietação quanto a como a
escassez de informação que os adolescentes têm pode limitar o seu acesso às políticas dentro
do município.

3.4-

A apropriação dos direitos e a visão do adolescente

Levando em consideração o acompanhamento enquanto estagiária do trabalho realizado
pelos profissionais do NASA, principalmente com relação aos grupos, identificou-se que este
tem o intuito de levar informações e impulsionar discussões sobre a realidade vivida pelos
seus usuários. Tal fato, motivou o interesse com relação à apropriação dos adolescentes sobre
os assuntos discutidos durante esse momento e em identificar possíveis informações que ainda
precisam ser divulgadas para que o uso dos serviços seja garantido da melhor forma.
A partir disto, foi trabalhado com os usuários adolescentes, no intuito de entender como
se dá o processo de entrada do usuário na rede de atendimento e qual é o entendimento destes
sobre as políticas públicas, seus direitos e deveres a partir do ECA, baseando-se em uma
reflexão crítica sobre a realidade e suas múltiplas dimensões (política, socioeconômica,
cultural) através de dois grupos focais.
Para isso, foi solicitando junto à coordenação geral do programa, a possível realização
dos dois grupos, ambos no dia 14 de dezembro de 2016, respectivamente às 8 horas da manhã
e as 13:30 da tarde.
A participação dos usuários do NASA Âncora, se deu no horário em que normalmente
ocorrem os grupos, sem contato prévio com os adolescentes. É importante salientar, então,
questões como ser um dia normal de trabalho e que o local onde aconteceram os grupos não
seria o mais adequado, por se tratar de um auditório em que há um fluxo de pessoas. Além
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disso, a presença dos profissionais do NASA que normalmente realizam o grupo, pode ter
ocasionado uma retração por parte dos participantes, assim como uma influência para a
participação. Portanto, não se poderá afirmar aqui que as opiniões obtidas são exatamente
correspondentes aquilo que eles sabem ou pensam.
Um fator importante ainda, é que, em questão dos prazos para e a realização dos grupos,
não se teve o contato prévio com os adolescentes para conversar sobre a pesquisa, por isso,
mexendo na programação pré-definida por eles na semana anterior.
Além disso, o que pode influenciar também no trabalho com as falas, é a questão de que
os áudios gravados durante a realização dos grupos não estavam claros devido ao barulho
existente no local e a várias falas ao mesmo tempo, podendo trazer algumas diferenças na
transcrição.
Para melhor identificar os participantes de cada grupo, serão usados a partir daqui
números para identificar o primeiro grupo – grupo da manhã – que normalmente faz o
trabalho com as adolescentes gestantes e letras para o segundo grupo – grupo da tarde – que
trabalha com adolescentes em geral.
Como primeiro passo, nos dois grupos, foi explicada a finalidade da pesquisa, deixando
claro que o adolescente que não quisesse participar poderia a qualquer momento deixar o
auditório. Além disso, os mesmos não eram obrigados a responder nenhuma pergunta que os
deixassem desconfortáveis.
Após a breve explicação, foi então passada uma lista de presença para garantir o contato
com os adolescentes posteriormente, no intuito de encaminhar os resultados da pesquisa a
eles. Logo em seguida foi preenchida uma lista de coleta de informações com idade, sexo,
local em que mora e ainda se estão estudando ou não.
No primeiro grupo, o foco principal foram as gestantes. Foi dada a opção para as 12
adolescentes presentes naquele do grupo, que normalmente ocorre às quartas pela manhã,
participar ou não do grupo focal, sendo as 12 solícitas na ajuda da pesquisa. Com idade entre
15 e 17 anos, das doze, nove residem no bairro Âncora, uma de Nova Cidade e duas do
Mariléia – bairro vizinho ao Âncora.
Já no segundo grupo realizado, a conversa se deu com os adolescentes em geral. No dia
9 adolescentes apareceram para participar do grupo, sendo conduzido da mesma forma que o
primeiro. Assim, foram passadas as duas listas e explicado sobre o que consistia o grupo
naquele dia, dando opção para que eles participassem ou não. Dos dados coletados antes do
início do segundo grupo, foi identificada a participação masculina, apesar de pequena. Dos
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nove integrantes dois eram meninos. Com a idade entra 13 e 18 anos, sete moram no bairro
em que está localizada a UBS, os outros dois são do Palmital e do Village.
O fato de não haver atendimento específico para os adolescentes no Nova Cidade, assim
como em outros bairros periféricos que têm uma grande parcela da população vulnerável,
pode causar um impacto nos números de atendimentos nos bairros que ainda contam com o
serviço do NASA, gerando um aumento da demanda na instituição procurada.
Além disso, o distanciamento do adolescente dos serviços pode ter um efeito mais à
frente. Isso se reflete tanto no aumento do índice de algumas doenças e de meninas grávidas,
como em outros aspectos.
Um fator que chamou atenção no grupo de gestantes grupo, foi o alto índice de
abandono escolar. Das 12 participantes somente 3 estavam devidamente matriculadas na
escola e em período de férias. Quando questionadas do porquê, as adolescentes justificaram
que sentem mal-estar, enjoos nos primeiros meses e resolveram parar de frequentar a escola.
Como uma delas explica: “Parei por causa que eu engravidei e passava mal todo dia36”
(ADOLESCENTE 01) ”.
No primeiro grupo, quando perguntadas sobre “O que é o NASA”, elas em sua maioria
não souberam responder. Só houve duas manifestações de opinião: “Uma coisa que atende
grávida”? (ADOLESCENTE 01), “É o núcleo de atendimento ao adolescente”.
(ADOLESCENTE 02). Já no segundo grupo, o adolescente A se manifestou em tom de
incerteza “De apoio aos jovens? ”. Nenhum outro tentou expressar a opinião.
Para as adolescentes gestantes, o programa parece se resumir somente à atenção às
questões da gravidez. Isso inclui aprender sobre as fases da gravidez, os cuidados com o bebê
e as questões do pós-parto.
Quando se pergunta porque o NASA tem seu atendimento localizado no Âncora, as
respostas giraram em torno da função do programa como disseminador de informações e
atendimento médico. “Eu tenho! Tá aqui para falar sobre as coisas de adolescente, sobre
alimentação, sexo” (ADOLESCENTE B). E principal “Porque é um direito nosso? ”
(ADOLESCENTE 03).
Quanto aos serviços oferecidos, no primeiro grupo é citado nutricionista, ginecologista e
dentista. Alguns destes serviços, não são mais oferecidos por conta do déficit profissional
mencionado no item anterior. Para esclarecer, uma das técnicas que assistia ao grupo,
informou que havia um dentista que fazia parte do corpo de profissionais do Núcleo e que a
36

As falas transcritas aqui neste item serão mantidas como se apresentam no áudio, portanto, qualquer erro de
português presente na fala, é reflexo da apropriação dos adolescentes.
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área da nutrição também se encontra sem profissional para o atendimento semanal desde o
primeiro semestre de 2016.
Em sua maioria, as gestantes só chegaram ao programa a partir do momento em que
ficaram grávidas, somente uma já tinha participado do grupo. E dando destaque a isso, elas
dizem que o grupo faz diferença em suas vidas com relação ao conhecimento sobre a fase da
gravidez e do bebê. Isso pode ser identificado pela frase: “Fez sim, antes de vir eu não sabia
de nada! ” (ADOLESCENTE 02).
Quando se questiona nos dois grupos o porquê de participarem e se vão por vontade ou
por obrigação as respostas são diferentes entre os grupos. As adolescentes gestantes mostram
que a partir do momento em que elas descobrem que estão grávidas é que passam a frequentar
tanto os grupos quanto o médico, só uma adolescente já frequentava antes disso. Elas
relacionam isso à responsabilidade com a criança que carregam.

Eu vejo isso como maturidade, né? Eu sei que no começo e difícil, mas hoje
eu vejo isso como uma coisa necessária, porque a gente aprende muitas
coisas aqui, como amamentar, tem o cartãozinho, o cartão da gestante
(ADOLESCENTE 03).

No segundo grupo, os adolescentes disseram chegar até o grupo através dos amigos ou
pela procura principalmente de ginecologista e psicólogo. Além disso, eles dizem que não
mudou nada em suas vidas a participação nos grupos. Desta forma aparecem diversas
respostas como, “minha mãe me pediu para vir (ADOLESCENTE C) ”, “Por causa do médico
(ADOLESCENTE D) ” e uma terceira opinião “Por causa dos amigos (ADOLESCENTE A)”.
As mudanças aparentemente não vistas por eles, podem na verdade se mostrar na
diminuição do índice de adolescentes grávidas dentre os usuários do NASA e da presença de
doenças sexualmente.
Os grupos semanais agradam tanto as adolescentes mães quanto os demais adolescentes.
Enquanto as futuras mães vão em busca de pessoas com a mesma idade e que estejam
passando pela mesma experiência. Os demais adolescentes mostram que também procuram
uma identidade e o grupo faz parte do processo, onde eles têm a oportunidade de trocar várias
ideias, como exemplo a declaração de um dos adolescentes: “gosto quando a gente fala sobre
música (ADOLESCENTE A) ”.
Quanto ao que é política social, ninguém soube responder. Mas quando partiu-se para
uma abordagem relacionando a direitos, no grupo um, elas mencionam aqueles ligados ao
período da gravidez, como por exemplo, a questão da licença maternidade dentro da escola.

80

Elas ressaltam então “ter direito a licença na escola” (ADOLESCENTE 04) e “direito à escola”
(ADOLESCENTE 02).
Apesar de estar usufruindo da política de saúde, elas não a citam diretamente, mas falam
sobre o direito a licença maternidade no trabalho, além da licença paternidade. Quando se
questiona sobre o Bolsa Família, elas afirmam que sim, o reconhecendo como direito, mesmo
que não tenha pensado de primeira. O lazer e a cultura também são entendidos como direito.
No segundo grupo, eles respondem em tom de brincadeira falando sobre o direito de
“Andar” (ADOLESCENTE A) e “Comida” (ADOLESCENTE E). Quando a pergunta é feita
de modo diferente, questionando o que a prefeitura e o Estado têm que dar a eles a primeira
resposta é “Shows” (ADOLESCENTE A), ainda sim em tom de brincadeira, mostrando que
eles não entendem a cultura como um direito de fato, assim como a alimentação. Aos poucos
eles se aventuraram mais dando como exemplo “as escolas, postinho de saúde”
(ADOLESCENTE F).
Os exemplos quando são questionados sobre a relação de familiares e conhecidos com a
política pública, e se acham que estes têm as mesmas oportunidades de acesso à política de
saúde, nos mostra que ainda se tem um longo caminho a percorrer.
Um exemplo disso é a declaração de um dos adolescentes sobre o atendimento no
pronto socorro, “minha mãe quebrou a clavícula, aí ela foi ao pronto socorro. Chegou lá
disseram que não podia engessar e mandaram para Macaé, mas não tinha como ir. Ela está lá
até agora com o osso quebrado” (ADOLESCENTE G). Depois dessa declaração houve outras
em concordância, apontando a falta de médicos e deixando claro que a saúde em si não é boa
no município.
Quanto à educação, apesar de todos estarem matriculados na escola, eles apontam a
violência e a falta de recursos materiais e humanos. “Tem nada na escola, você vai lá não tem
material de limpeza, não tem faxineiro” (ADOLESCENTE D).
No primeiro grupo, com as gestantes, as declarações acerca da saúde são alarmantes.
Quando perguntadas sobre a saúde ser um direito que também se estende à família e se elas
tinham alguma experiência para contar, os relatos do mau atendimento fora do ambiente do
posto, foram unânimes. “Já aconteceu comigo, já fiquei de 12 horas até as 20 horas no
hospital direto esperando ser atendida” (ADOLESCENTE 05), além da violência sofrida: “Tem
médicos que são muito bons, mas tem uns que são malucos” (ADOLESCENTE 02).
O não reconhecimento da lei do acompanhante por exemplo, as deixa assustada como
diz a ADOLESCENTE 01: “Aqui na primeira vez que eu vim falou sobre o direito ao
acompanhante na hora do parto, mas eles não reconhecem essa lei”. Isso vai contra inclusive o
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Art. 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que “Os estabelecimentos de
atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral
de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente” (ECA Art.
12). Já no que diz respeito ao atendimento realizado no posto, esse é avaliado como bom
pelos dois grupos.
Ao perguntar “O que é o ECA”, no grupo 1 ninguém soube responder, e quando se
pediu para arriscar, as respostas giraram em torno da expressão ECA. “Por exemplo, ela teve
o neném, aí deu muito leite e o peito dela fica escorrendo, aí fica uma eca? ” (ADOLESCENTE
03).
Já no grupo 2, o ADOLESCENTE A respondeu que “É o Estatuto da Criança e do
Adolescente” e que fala “um monte de coisa”. ADOLESCENTE B, no entanto diz quem fala
somente “Sobre o adolescente”, sem se aprofundar no assunto.
Ainda assim eles dizem que já ouviram falar tanto na escola quanto no grupo, mas não
prestaram atenção quando foi explicado e nunca verificaram as carteiras do adolescente.
Chegando ao final do segundo grupo, foi questionado sobre a redução da maioridade
penal, mostrando a realidade em que vivem e a contradição nas próprias opiniões. “Eu acho
isso injusto, porque por exemplo, a gente não tem educação completa para pessoa falar que
tem que reduzir a maioridade penal, eu acho que eles estão exigindo muito para isso, eu acho
que eles deveriam melhorar a escola” (ADOLESCENTE H).
O ADOLESCENTE B diz ainda que “Tem que colocar esses meninos na cadeia mesmo,
aprende apanhando lá. Ao invés de estar na escola estudando lá, ou na igreja” e entre outras
opiniões, que “educação vem de casa, pai e mãe ensina o que é certo e errado”
(ADOLESCENTE E)
Em consenso a maioria acha que a punição sobre o jovem infrator deveria ser maior, e
que hoje o jovem comete um crime e sai impune. Mas essa ideia de punição remete não a
redução da maioridade em si, mas a um modelo de cadeia para menores, algo parecido com os
órgãos repressores anteriores à nova política das medidas socioeducativas.
Dentro dessa lógica, dos nove, quatro se mostraram a favor a punições mais severas, o
que para eles representa não a redução da maioridade, mostrando que esta ideia foi apreendida
por eles de forma distorcida. Afirmam que os adolescentes têm que ser presos, porém, em
uma cadeia para menores.
Outro fator que chama a atenção é a presença de relatos de abuso policial. Esses fatos
acontecem com amigos e vizinhos. Em declaração ADOLESCENTE G fala: “Policial chega
aqui e leva eles para o meio do mato e mete o cacete”.
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Isso é contraditório. Eles perceberem a violência policial, porém são a favor de maior
repressão. Além disso, ainda citam que, a violência deveria ser psicológica e não física, pois
assim não machucaria o indivíduo. Este discurso é combatido no ECA pelo art. 17 do ECA,
que fala sobre a violência psíquica, física e moral.
Portanto, fica claro que um número significante entre próprios adolescentes usuários
do NASA, que deveriam buscar ainda mais a garantia dos direitos já garantidos, por não saber
no que consiste a lei e porque ela tem esse formato, acaba justificando uma atitude contrária a
seus próprios direitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das entrevistas com profissionais que trabalham diretamente com os
adolescentes e dos grupos focais realizados no NASA, foi possível ter um panorama sobre
como estão organizados os programas destinados aos adolescentes no município de Rio das
Ostras.
Para tanto, leva-se em conta as referências nacionais e estaduais que refletem no
município, mas entendendo que a descentralização dos serviços é uma maneira de respeitar as
características de cada território, incluindo os bairros e localidades rurais.
Além disso, pode-se enxergar mais facilmente que, apesar de não visualizado nas ações
cotidianas, o ECA se faz presente. A implementação de ações que comtemplem o adolescente
através das diversas políticas existentes – principalmente na Assistência, Saúde e Educação –,
o entendimento de que essas são essenciais para a construção da cidadania e, o mais
importante, a aceitação do adolescente como sujeito de direitos, discernimento e vontade
própria, são previstos no Estatuto e o ajudam a se materializar.
Na realidade, as leis complementares à Constituição Federal, aqui em destaque o ECA,
a LOAS com suas normatizações e diretrizes, o SUS com as principais políticas de
atendimento ao adolescente e a política de educação, tentam alcançar a universalidade e a
qualidade de vida do indivíduo.
Isso se torna difícil com a mercantilização dos serviços, resultado de um processo de
contra-reforma neoliberal, em que o privado é incentivado e o público passa por um processo
de precarização e falta de recursos.
Além das consequências do processo do progresso capitalista, girando no que diz
respeito à universalização dos direitos, as classes altas não fazem uso das políticas públicas de
saúde, por exemplo, o que hoje não é a maior preocupação. O que fica evidente é que a
política é feita somente para um limitado número de usuários e que muitos que precisam dos
serviços não tem acesso por conta de recursos limitados ou a péssima qualidade.
Portanto, o que se vê é o desenho de um quadro em que as políticas são construídas de
cima para baixo, com caráter punitivo e tardio. São essas, políticas empobrecidas para os
pobres, desmerecendo a importância e necessidades da classe trabalhadora.
É aparente nas falas dos entrevistados que, além da questão orçamentária, no caso de
Rio das Ostras, as constantes mudanças de equipe por manter um padrão de contrato de
trabalho, renovável a cada 6 ou 12 meses, prejudica a evolução de vários programas.
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O que fica evidente então, é que a condução da gestão é fruto de um tipo de escolha
política que, ligada à lógica neoliberal, dá margens para reformas trabalhistas, que consistem
no desmonte da política trabalhista brasileira. Isso não está distante ao que vem acontecendo
com a saúde, assistência e educação. O NASA, a exemplo disso, em um momento onde
deveria haver a expansão e qualificação dos serviços, perde profissionais contratados, com
isso gerando um déficit nos atendimentos.
Então, a falta de políticas, ou de políticas de qualidade, direcionadas aos adolescentes,
assim como sua fragmentação, é reflexo da forma como as políticas públicas foram sendo
desenvolvidas historicamente no Brasil.
O afastamento dos adolescentes, resultado dessas limitações existentes nas políticas,
como já mencionado no capítulo III, na maioria das vezes gera um desconhecimento das
políticas e leis e o entendimento do porquê da existência dela, dando margem para o
crescimento da taxa de adolescentes envolvidos em crimes e até mesmo com o tráfico.
Além disso, com relação ao bairro em que foi realizada a pesquisa há um claro
distanciamento do Estado. Este aparece então na figura da Polícia Militar, muitas vezes
fazendo uso do abuso de autoridade.
Pelos grupos realizados, também ficou visível o conhecimento limitado dos
adolescentes, tanto sobre os serviços que estão sendo oferecidos a eles e que fazem parte de
uma estrutura que visa à garantia de direitos, quanto sobre as legislações que falam sobre
destes direitos.
Grande parte dos participantes dos grupos relata já terem ouvido falar sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, mas, no entanto, não tem propriedade com relação ao conteúdo
dele, apontando para um afastamento das bases que influenciam o Estatuto e gerando algumas
reações conflitantes.
Não quer dizer, porém, que as informações não estão sendo passadas, mas que aquilo
na realidade vivida por eles, por enquanto não é percebido, o que mais tarde impactará nas
relações com a lei e com a própria política.
A percepção sobre os direitos também depende do estilo de família ao qual o
adolescente pertence. Alves e Siqueira (2014), apontam que isso pode influenciar em como
eles irão entender, apreender os direitos e por fim reproduzi-los. Podemos ressaltar ainda que
a presença de uma família patriarcal, em que a figura do pai como superior aos filhos, muitas
vezes reproduz uma lógica de punição e tutela, já superada.
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Isso pode implicar também na questão da participação do adolescente na construção e
avaliação das políticas. Aqui se levando em conta então, as particularidades da construção
cultural e moral envolvendo o indivíduo.
A junção desses fatores, somada com a falta de recursos disponibilizados para oferecer
à população, como em uma das passagens da entrevista com a Coordenação da SEMBES em
que é mencionada a questão da garantia de condições básicas, como a de comida,
enfraquecem a participação da parcela mais interessada da população, justamente na
construção delas.
Vale apontar também, até mesmo como se dá o funcionamento dos fóruns municipais,
em que se impõe a participação do adolescente, mas não dá informações sobre qual a real
importância dele. Portanto, apesar dos sujeitos dessa faixa etária dever ser ouvida na
construção de políticas e programas a eles direcionados, pois são eles quem sabem realmente
quais são suas necessidades, falta o método para a conscientização.
Portanto, somente a existência da lei não significa mudanças efetivas, ou melhor, que
será posto em prática tudo aquilo que é proposto, pois tem-se que levar em conta as questões
morais e ideológicas presentes na sociedade sobre como é, e como deve-se conduzir o
tratamento a crianças e adolescentes.
No entanto, as desigualdades sociais são um desafio a se enfrentar quando se fala disso.
Santos e Nascimento (2011), evidenciam que é priorizada a implementação dessas políticas e
que só serão potencializadas se houver uma mudança estrutural no que diz respeito à
conscientização dentro de instituições de atendimento ao adolescente.
Tem que se levar em conta que os adolescentes pauperizados ou em situação de
vulnerabilidade, para os quais em sua maioria os projetos e políticas sociais serão feitas,
sofrem muitas vezes com violações por conta da cor da pele, do sexo e gênero além das suas
condições econômicas.

Estudos mostram que aperfeiçoar as políticas sociais brasileiras poderá ser
uma das perspectivas para o enfrentamento das múltiplas determinações das
questões sociais da juventude (SANTOS, NASCIMENTO. 2011 p.6).

A constante reafirmação do quadro de pauperização dos adolescentes traz com ela a
presença de um futuro incerto e marcado por expressões de violência.
Em termos gerais, a mobilização para o debate sobre a infância e juventude pode ser
considerada um fenômeno social devido à estreita relação com a questão social e a
intervenção dos movimentos sociais.
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A instalação dos mecanismos propostos pelo ECA para alcançar o seu objetivo da
pauta de universalização de direitos esbarra em questões definidas culturalmente, como o
clientelismo, a burocracia, corporativismo, a visão moralista e imediatista e a não apropriação
das questões referentes à luta pelo direito da criança e do adolescente.
Diante disso, a discussão de estratégias para melhorar o atendimento ao adolescente
deve se dar a partir de reuniões nas próprias instituições de atendimento entre os profissionais,
fazendo uso da interlocução com outras áreas, além do profissional de serviço social,
responsável pela intervenção para o alcance a garantia de direito.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido I

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS
DEPARTAMENTO INTERDICIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: NATHALIA BRAGA JALLES
ENDEREÇO: RUA LEBLOM N°18/ NOVO RIO DAS OSTRAS
CEP: 28893380 – RIO DAS OSTRAS – RJ - BRASIL
FONE: (22) 99923-7453
E-MAIL: NATHJALLES@GMAIL.COM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Sr. (a) está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa de trabalho de
conclusão de curso, com o tema: “A ADOLESCÊNCIA E A RELAÇÃO COM AS
POLÍTICAS SOCIAIS: Uma análise da política de saúde no Município de Rio das Ostras”
(Título provisório), realizada por NATHALIA BRAGA JALLES sob orientação da professora
LETÍCIA BARROS PALMA DA ROSA, na perspectiva de contribuir para a qualificação e
aprimoramento da graduação em Serviço Social na Universidade Federal Fluminense de Rio
das Ostras.
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que
desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu
consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade.
O pesquisador irá tratar com padrões profissionais de sigilo aquilo que lhe for
solicitado.
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.
O (A) Sr (a) autoriza uma possível identificação no texto a ser elaborado a partir desta
entrevista e em alguma publicação que possa resultar deste estudo.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será
arquivada pelo pesquisador responsável a outra será fornecida a você.
O (A) Sr (a) autoriza a gravação da entrevista a ser realizada através de mp3.
Eu, ____________________________________________, portador do documento de
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “A
ADOLESCÊNCIA E A RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS SOCIAIS: Uma análise da
política de saúde no Município de Rio das Ostras” (Título provisório), de maneira clara e
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que concordo em participar desse estudo e
fornecer as informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada.
Rio das Ostras, _________ de __________________________ de 2016.
Nome

Assinatura participante

Data

Nome

Assinatura pesquisador

Data
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido II

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS
DEPARTAMENTO INTERDICIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: NATHALIA BRAGA JALLES
ENDEREÇO: RUA LEBLOM N°18/ NOVO RIO DAS OSTRAS
CEP: 28893380 – RIO DAS OSTRAS – RJ - BRASIL
FONE: (22) 99923-7453
E-MAIL: NATHJALLES@GMAIL.COM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Sr. (a) está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa de trabalho de
conclusão de curso, com o tema: “A ADOLESCÊNCIA E A RELAÇÃO COM AS
POLÍTICAS SOCIAIS: Uma análise da política de saúde no Município de Rio das Ostras”
(Título provisório), realizada por NATHALIA BRAGA JALLES sob orientação da professora
LETÍCIA BARROS PALMA DA ROSA, na perspectiva de contribuir para a qualificação e
aprimoramento da graduação em Serviço Social na Universidade Federal Fluminense de Rio
das Ostras.
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que
desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu
consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é
voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade.
O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.
O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste
estudo.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia
será arquivada pelo pesquisador responsável a outra será fornecida a você.
O (A) Sr (a) autoriza a gravação da entrevista a ser realizada através de mp3.
Eu, ____________________________________________, portador do documento de
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “A
ADOLESCÊNCIA E A RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS SOCIAIS: Uma análise da
política de saúde no Município de Rio das Ostras” (Título provisório), de maneira clara e
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que concordo em participar desse estudo e
fornecer as informações solicitadas através de uma entrevista que será gravada.
Rio das Ostras, _________ de __________________________ de 2016.

Nome

Assinatura participante

Data

Nome

Assinatura pesquisador

Data
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APÊNDICE C – Entrevista Coordenação NASA

Tempo como profissional no município:
Instituições de atuação no município:

1- Quais as políticas existentes voltadas para o adolescente (atuais e que já não estão vigorando)
no município? Você conseguiria fazer um panorama?
2- Para você, qual o papel da política de saúde na adolescência?
3- Quando, como e por que surgiu o NASA?
4- Em quais bairros o NASA está localizado?
5- Quais os critérios usados para definir em quais bairros o programa iria ser implementado?
6- Houve alguma paralisação nos locais de atendimento do programa? Algum bairro que tinha o
apoio do NASA e hoje não tem?
7- O que levou ao encerramento das atividades?
8- Qual o público-alvo atendido nos NASA’s? Qual a relação entre o território e as condições
sociais?
9- Você vê uma maior assiduidade por parte das meninas ou dos meninos? A que se deve esse
fator? Qual é a faixa etária que mais aparece nos atendimentos?
10- Qual o objetivo dos grupos realizados no NASA?
11- Em todas as unidades do projeto são feitos grupos de discussão ou somente o grupo de
gestantes?
12- Como se dá a relação dos sujeitos com as políticas de saúde? Há algum protagonismo na sua
construção? E no acompanhamento e avaliação das mesmas?
13- Na sua visão, qual o entendimento do adolescente com relação às políticas em geral? E com
relação à política de Saúde?
14- A partir disso, Como você analisa o controle social exercido pelos adolescentes sobre as
políticas?
15- As transformações societárias ocorridas recentemente influenciam essa parcela da sociedade?
De que forma? E com relação aos atendimentos?
16- Como funciona a rede da saúde e a intersetorialidade existente entre ela e as demais
políticas? E quais os seus reflexos no atendimento aos adolescentes?
17- Qual o Impacto da política para os adolescentes e demais segmentos da sociedade?
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APÊNDICE D - Entrevista Coordenação de Programas SEMBES

Tempo como profissional no município:
Instituições de atuação no município:

1- Quais são os projetos voltados para os adolescentes existentes hoje no município? Todos
estão disponíveis na unidade de atendimento em que atua? Se não, por quê?
2- Recentemente algum projeto foi encerrado?
3- Sobre a implantação desses projetos, tem como objetivo de alcançar todo território municipal?
Está relacionado a exigências das leis, regulamentações e normas ou por uma demanda
exclusiva do governo municipal?
4- Quais projetos são demandas do governo federal e estadual?
5- Existe alguma perspectiva de novos programas a serem implantados para essa geração? A
gestão tem recebido demandas nesse sentido?
6- Você percebe no município as mudanças ocorridas depois do surgimento do ECA? E para
além do município?
7- Quais os impactos da PNAS e do SUAS para as políticas destinadas aos adolescentes?
8- Em sua maioria, como esses adolescentes chegam até os projetos e à própria instituição?
9- A partir disso, Como você analisa o controle social exercido pelos adolescentes sobre as
políticas?
10- Como funciona a rede de assistência e a intersetorialidade existente entre ela e as demais
políticas? Quais os seus reflexos no atendimento aos adolescentes?
11- Por último, há ao seu ver, algum traço que deixe transparecer, dentro dessas políticas, a busca
pelo controle e regulação do Estado sobre os adolescentes?
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APÊNDICE E - Entrevista Coordenação PSE

Tempo como profissional no município:
Instituições de atuação no município:

1- Quais são os projetos voltados para os adolescentes existentes hoje no município que você
tenha conhecimento?
2- Tem conhecimento de algum projeto que tenha sido encerrado recentemente?
3- Fale um pouco sobre o programa no qual você trabalha.
4- O Programa Saúde na Escola possui alguma interface com o NASA? De que forma isso
acontece?
5- A implementação deste projeto, tem como objetivo de alcançar todo território municipal? Está
relacionado a exigências das leis, regulamentações e normas ou por uma demanda exclusiva
do governo municipal?
6- Existe alguma perspectiva de novos programas a serem implantados para essa geração? A
gestão tem recebido demandas nesse sentido?
7- Você percebe no município as mudanças ocorridas depois do surgimento do ECA? E para
além do município?
8- Como você analisa o controle social exercido pelos adolescentes sobre as políticas?
9- Como funciona a rede de atendimento no SUS no município e a intersetorialidade existente
entre ele e as demais políticas? Quais os seus reflexos no atendimento aos adolescentes?
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APÊNDICE F – Roteiro Grupo Focal

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS
DEPARTAMENTO INTERDICIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS – RIR
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

Questão Chave 1: O que é o NASA?
Vocês sabem me dizer o que é o NASA?
Por que vocês acham que ele está no Âncora?
Quais são os serviços oferecidos aqui?
Questão Chave 2: De que forma eles chegaram ao NASA?
Qual o impacto do NASA na vida de vocês?
Com relação aos grupos, o que vocês mais gostam quando participam?
Questão Chave 3: O que é política pública/social?
Qual a importância delas?
Vocês participam da construção das políticas? Como?
Questão Chave 4: Quais direitos sociais são garantidos aos adolescentes?
Citar um direito ao qual eles tem acesso
De que forma vocês têm ou tiveram acesso a esse direito?
Questão Chave 5: A saúde é um direito? Porquê?
Suas famílias também têm acesso a esse direito?
Como é a relação delas com ele?
O que vocês acham sobre a qualidade deste serviço?
Questão Chave 6: O que é o ECA?
Sobre o que ele fala?
O que vocês acham que muda com o Estatuto?
Essas mudanças são positivas ou negativas?
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ANEXOS
ANEXO I – Cartilha Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente
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ANEXO II – Cartilha “Saúde e Sexualidade na Adolescência” – NASA
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ANEXO III – Cadernetas de Saúde do (a) Adolescente
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ANEXO IV – Informe sobre direitos do adolescente na Caderneta de Saúde

102

ANEXO V – Informações úteis – Caderneta de Saúde do Adolescente

