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clusão. Essas crianças e adolescentes
são visíveis de fato e invisíveis de
direito. Denunciando esse projeto
de exclusão nas políticas sociais e
educacionais para as infâncias e
adolescências e buscando construir
a transformação e a justiça social
é que Associação Nacional dos
Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente, Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Ceará, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil, Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de
Rua, Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra e Serviço Franciscano de Solidariedade, movimentos
populares de defesa de direitos,
idealizaram e se juntaram neste
Projeto. Esta publicação faz parte da
Agenda Infâncias e Adolescências
Invisibilizadas, “Onde houver trevas,
genocídio e desinformação que nós
levemos a luz e a luta. É só o começo!

URBANOS EM
SITUAÇÃO DE

VIOLÊNCIA

O Brasil vem sofrendo, nos
últimos anos, com um apagão de dados. Estamos caminhando em falso
quando falamos de planejamento
e, principalmente, quando delineamos políticas públicas, refletidas
em amplos problemas nas políticas
emergenciais de enfrentamento à
Covid-19. Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosticar o que existe e evidenciar o que
não existe de informações sobre
o acesso à educação de crianças e
adolescentes em maior situação de
vulnerabilidade ou excluídas das
políticas sociais. Entendendo que a
garantia do direito à educação não se
realiza apenas pela escola, os estudos
“Infâncias Invisibilizadas” também
buscam entender esse contexto de
omissão, de redução de direitos e de
retrocessos na garantia de condições
básicas para a dignidade humana e
o bem viver. Agenda é composta
por nove Cadernos com seguintes
eixos: em situação de rua; migrantes;
residentes em territórios urbanos
vulneráveis, zonas de conflito e
violência; no sistema socioeducativo;
em serviços de acolhimento e com
responsáveis encarcerados; em áreas
de reforma agrária; em territórios
de agricultura familiar; comunidades quilombolas; e comunidades
indígenas. Afirmamos aqui que a
invisibilidade é uma política de ex-
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Direito à acessibilidade

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este
documento está disponível em meio digital. É só apontar a
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.
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Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apagão
intencional de dados. Há, de forma deliberada, um sucateamento dos órgãos responsáveis por produzir dados, como
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O
ápice dessa situação se reflete na não realização do Censo
2020. Estamos caminhando no escuro quando falamos de
planejamento e, principalmente, quando delineamos políticas
públicas. Somada a esse cenário está a política de austeridade,
com retrocessos frente aos direitos fundamentais, expressa na
Emenda Constitucional 95/2016, a política do teto de gastos.
Seus efeitos são evidentes, com o aumento da pobreza e das
violações de direitos humanos e, especialmente, da falta de
recursos para frear, inclusive, o avanço da Covid-19 em todo o
país nos últimos dois anos. Esse contexto se agrava ainda mais
com posturas negacionistas e avessas aos direitos humanos
por parte do Governo Federal.
Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosticar o que existe e evidenciar o que não existe de informações
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas
sociais. Justamente por entender que a garantia do direito
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INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abrangentes para entender esse contexto de omissão, de redução
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas
para a dignidade humana e o bem viver.
O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha
política e histórica diante da agenda da criança e adolescente
no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país que
não prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. O
Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes
contextos, elencados em 9 eixos: em situação de rua; migrantes; residentes em territórios urbanos vulneráveis, zonas de
conflito e violência; no sistema socioeducativo; em serviços
de acolhimento e com responsáveis encarcerados; em áreas
de reforma agrária; em territórios de agricultura familiar; comunidades quilombolas; e comunidades indígenas.
O pressuposto deste trabalho é de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e,
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcadores sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia,
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de
suas identidades e pertencimentos.
Por outro lado, partimos também da noção de que não
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e adolescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao
registro da insuficiência.
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INTRODUÇÃO

Esta série de estudos tem no direito à educação seu
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos demais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como
condição para a qualidade de vida e cidadania:
[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes,
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos aproximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento,
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda,
devido às diferentes formas de exclusão a que estão submetidas, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à
educação garantido.
Afirmamos, aqui, que a invisibilidade é uma política de exclusão. Essas crianças e adolescentes
são visíveis de fato e invisíveis de direito.

13
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INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

Apesar de reconhecer a negligência do Estado como
uma das causas dessa invisibilidade por não implementar
estratégias para reverter esse quadro, propomos o questionamento dessa via de análise. Isso porque negligente é
o mesmo que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não
é isso que percebemos. As informações sistematizadas nos
estudos do “Infâncias Invisíveis” demonstram que existem
procedimentos, aparatos legais, instituições e equipamentos
burocráticos capazes de garantir os direitos dessas crianças.
A palavra “negligente” realiza a crítica do Estado baseada em
uma suposta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de
atuação está mais próxima de uma atuação fantasmagórica:
aparece nas ações repressivas e desonera-se nas ações de
cuidado e preservação da vida. É nesse sentido que somente
é possível pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição
de uma invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão
das populações pelo Estado.
Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente, seu
processo de invisibilização, não é acontecimento aleatório
ou episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas voltadas para uma direção bastante específica: a de consentir
a morte pela vulnerabilização da vida. E a EC 95/2016, as
reformas de Estado construídas nos últimos anos1 e a falta
de seriedade no enfrentamento de problemas sociais são
exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado
de não promover segurança, direitos e vida, como é seu papel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como
1

Saiba mais: https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crisee-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-odireito-a-educacao-mostra-estudo/
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INTRODUÇÃO

Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública,
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos”
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos
entre os vulnerabilizados.
Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e
para construir a transformação e a justiça social, a Associação
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará,
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço
Franciscano de Solidarierdade, movimentos populares de
defesa de direitos idealizaram e se juntaram neste Projeto. E
a publicação destes estudos é só o primeiro passo.
Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realidades e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.
Desejamos as boas-vindas!

15
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Resumo Executivo

Este documento tem como objetivo explorar os principais problemas que as crianças e adolescentes vivenciam
nas favelas do Brasil. Foi construído o conceito de (in)visibilidade como o não reconhecimento dos direitos; no caso
das crianças faveladas, existem duas invisibilidades: uma
proveniente dos efeitos das violações que os territórios
onde vivem historicamente sofrem; a outra por não serem
percebidas em si, como sujeitos detentores de direitos pelos
atores sociais e instituições – famílias, escola e outras que
constroem suas relações.
Dessa forma, as crianças não são ouvidas, o que abre
margem para que sofram em silêncio com a violência das
áreas onde vivem, também sejam vítimas de violência física,
sexual e psicológica sem compreenderem que estão sofrendo
violações, sem terem a segurança para falar, porque sabem
que podem ser desacreditadas. As crianças não se percebem
com a liberdade de protagonizar, emitir opiniões e relatar
experiências importantes, o que fortaleceria sua proteção
e as tornaria sujeitos comunitariamente mais engajados e
possíveis protagonistas de mudanças.
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INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

Por outro lado, é comum a favela ser traduzida socialmente dentro de uma perspectiva pejorativa que a coloca
em evidência, na condição de espaço que agrega violência,
pobreza e crime. E, assim, seus moradores também são relacionados a esses estereótipos negativos, além de serem
alvo de violência dentro e fora de seus territórios: quando
ultrapassam as fronteiras de seus espaços, são visibilizados
como pessoas que oferecem insegurança ao asfalto, sofrem
discriminação e racismo, o que também limita o direito à
cidade.
O Estado não reconhece uma série de direitos às populações que vivem nas favelas, e a Segurança Pública é
um deles, que afeta diversos outros. Por conta dos conflitos
armados entre facções e operações policiais, que causam
medo e terror, que invadem casas, agridem moradores, alvejam construções e eventualmente deixam alguém morto
ou ferido, a vida das crianças nesses locais tem sido uma
rotina diferenciada, no pior dos sentidos. Um dos exemplos
é a suspensão sistemática das atividades escolares e de
outros equipamentos sociais. A invisibilidade também aparece em termos de acesso formal aos dados sobre territórios
vulneráveis e violentos, poucas plataformas de informação
que o Estado disponibiliza possuem dados que podem ser
desagregados ou que se referem especificamente a estes territórios. Consequentemente, a existência desses territórios é
negada, inviabilizando a gestão em áreas de planejamento,
bairro ou setor censitário e a construção de políticas públicas
que considerem as especificidades desses territórios.
Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) criou o conceito espacial de aglomerados subnormais,
apresentando dados agregados por estado, cuja identidade

18
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e características são distintas. É a criação de uma categoria
operacional, que amplia a noção de favela, posto que várias
tipologias de outras áreas entram, apenas espacializando a
pobreza como único critério para todo país, onde as configurações certamente variam muito. As dificuldades de exploração do território justificam as favelas como inquantificáveis,
o que as invisibiliza e as oculta do olhar da gestão pública.
A invisibilidade das crianças congrega diversos fatores,
principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade, cenário pavimentado pela violação de seus
direitos. É importante não perder de vista que a expressão
que utilizamos de pessoas em “situação de vulnerabilidade social” tem como causa a negligência de diversas
instituições, em que o Estado é estruturalmente o principal
responsável. Dessa maneira, estamos falando de territórios
e crianças negligenciadas pelo Estado. Embora não seja
possível mensurar com precisão a dimensão das violações,
alguns fatores contribuem para que as crianças sejam silenciadas e ocultadas dentro de suas famílias, comunidades e
instituições. Dessa forma, podemos afirmar que se tornam
invisíveis para os governos e para uma parcela da sociedade
dentro de seus territórios.
A dificuldade de aferir a localização e amplitude das
violações também é efeito da falta de coleta, sistematização,
análise e transparência em termos de dados no país. Ainda
que falte uma cultura de diagnósticos com embasamento de
dados para tomada de decisão, as favelas são locais mais
inacessíveis para circulação e levantamento de informações.
Estamos tratando de duas invisibilidades, o que torna mais
árduo o trabalho de investigação. A primeira é da favela em
si, caracterizada pela estratificação socioespacial dentro

19
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dos municípios, o empobrecimento de sua população carrega diversas violações históricas. O Estado, entre outras
subtrações, não reconheceu o direito à Segurança Pública
das favelas, o que afeta o desenvolvimento urbano – saneamento básico, mobilidade, saúde e educação. A outra é a
invisibilidade das crianças e dos adolescentes.
A favela é um espaço de criatividade intensa, as crianças
desfrutam da liberdade e do direito de brincar de uma maneira que muitos enclaves da cidade não permitem. Existem
alguns desafios a serem enfrentados em termos de perspectiva de futuro para os filhos e acesso à informação, como
melhorar a visão sobre o papel da escola em famílias. E, sobre
a primeira infância, é fundamental desenvolver projetos relacionados a informações sobre cuidados e desenvolvimento,
com vistas a aperfeiçoar as informações.
O acesso à educação de qualidade das crianças nas favelas está muito além da matrícula garantida, pois também
depende de estratégias que considerem o contexto das
famílias e do território. É necessário formação especial aos
profissionais que atuarão nas unidades escolares, para que
se sintam motivados a mudar a realidade com engajamento
com as famílias, treinamento e planejamento para os dias
de suspensão das aulas por motivo de conflitos armados,
também para quando estiverem dentro das escolas. Para
denunciar violações, as escolas devem estar sempre em integração com conselhos tutelares e criar canais de escutas
com as crianças. Quando for preciso, devem encaminhar os
casos aos equipamentos necessários.
As secretarias municipal e estadual de educação, em
conjunto com os órgãos de segurança pública, devem
criar estratégias para reduzir o número de escolas que são

20
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saqueadas nas favelas, agilizar as soluções para essas situações para, ao menos, minimizar os danos que afetam a
infraestrutura e impedem as atividades escolares. Algumas
ideias devem ser consideradas, como o levantamento de
boas práticas, desenvolvimento de projetos de vida para os
alunos, diagnósticos sistemáticos sobre as demandas locais,
endereçamento aos equipamentos, busca ativa em parceria
com associação de moradores e outras instituições. Ou seja,
realizar atividades que tenham como objetivo a integração
entre território, família e escola, para valorização do espaço
como perspectiva de futuro.

21
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Capítulo 1. O que afirma a lei?

Este documento objetiva fornecer um estudo introdutório
sobre a situação das crianças nas favelas do Brasil, de modo
a compreender os fatores que envolvem, por um lado, a
invisibilidade social, mas, por outro, uma (hiper)visibilização
negativa, posto que não são compreendidas como sujeitos
detentores de direitos, por serem consideradas em fase de
desenvolvimento, não estão completos para terem suas falas
legitimadas. E as favelas em que as crianças são residem
também são invisíveis aos olhos do Estado, em termos de
detentora de direitos, principalmente o da Segurança Pública,
que terá impacto sobre todos os outros, como o direito à vida,
à justiça, à mobilidade, ao urbanismo, à saúde e à educação
nos espaços. Em especial, as favelas são diferentes entre si,
dominadas por particularidades e demandas únicas, o que
exige diagnósticos e atenção especial dos gestores públicos.
Nesse sentido, as crianças se desenvolvem em sua
comunidade, convivendo com a violência, imersas nas desigualdades socioculturais e econômicas, além de sofrerem
com o racismo e a estigmatização, que limitam seus direitos
previstos nas regulamentações dentro e fora das favelas.
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Esse modelo figura relações de poder desiguais, rejeita a
existência das crianças nas favelas e seu acesso às cidades,
silenciando os seus direitos fundamentais. Muitos adultos,
adolescentes, jovens e crianças relatam nunca terem saído
de suas favelas, principalmente por motivos socioeconômicos
ou por falta de informação. Isso nos sugere que esta segregação espacial não é despropositada e uma de suas consequências é a falta de acesso aos equipamentos públicos
de qualidade e aos direitos que lhes são garantidos por lei.
PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS

De caráter universal, todas as crianças têm direitos,
pautados em uma diversidade de regulamentações, com
as diretrizes especiais voltadas a essa etapa etária de desenvolvimento do ser humano. A Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948 (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2020), proclama que as crianças têm o
direito a receber cuidados, assim como proteção especiais
após seu nascimento, em um ambiente de convívio familiar
e social, harmonioso, pacífico, tolerante e livre, que leve em
consideração a compreensão das suas necessidades particulares que caracterizam o período de desenvolvimento
físico, mental e social do ser humano. E, quando falamos de
crianças nas favelas, lançamos uma lente mais profunda, em
que primeiro se apresenta a singularidade desse espaço, e
dentro deste, as especificidades culturais da vivência e os
impactos dos problemas sobre esses sujeitos detentores de
direitos especiais para sua faixa etária.
Dessa lei deriva a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989 e entrou em vigor em 2 de setembro de 1990.O
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Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24
de setembro de 1990. Outra norma importante é a Resolução
nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas, que trata das diretrizes para a justiça em assuntos
envolvendo crianças vítimas ou testemunhas de crimes.
Para a garantia de direitos como o acesso à água potável, segurança alimentar e a proteção à criança do flagelo da
guerra, recordamos a Declaração Mundial sobre a sobrevivência, a proteção e o desenvolvimento da criança nos
anos 90, que nos convida a tomar medidas para evitar outros
conflitos armados, a fim de garantir às crianças, em todos os
lugares, um futuro pacífico e seguro.
Outro documento importante para situar a garantia de
direitos para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas1 são as Diretrizes das Nações Unidas para a
Prevenção da Delinquência Juvenil – Diretrizes De Riad.
Apresentados e aprovados em dezembro de 1990, no 8º Congresso das Nações Unidas, seus princípios fundamentais são:
1) Prevenir a delinquência juvenil como parte essencial
da prevenção do delito na sociedade;
2) Propiciar investimentos objetivando o bem-estar das
crianças e dos adolescentes;
3) Aplicar medidas políticas e progressistas de prevenção à delinquência;
4) Desenvolver serviços e programas com base na
comunidade para a prevenção da delinquência juvenil.

1

O sistema socioeducativo reúne vários órgãos e instituições públicas responsáveis por gerir a execução das medidas socioeducativas, que inclui
os seguintes órgãos do Poder Judiciário: Varas da Infância, Ministério
Público e Defensoria Pública. Envolve também os governos estaduais,
municipais e federal; Conselhos Tutelares; Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e outros.
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PRINCIPAIS NORMAS NACIONAIS

Em diversos países do mundo, cujas tradições e valores
culturais configuram as particularidades de uma nação, existem
crianças que vivem em ambientes hostis ao seu desenvolvimento, por ação ou omissão, às necessidades essenciais asseguradas pelos estatutos, instrumentos legais de seus países e
de acordos internacionais. O Brasil, país signatário de diversos
tratados, dispõe de direitos complementares à criança, como a
ampliação do Art. 227 de sua Constituição Federal de 1988:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (BRASIL, 2020)

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, de
1990, entre outros, objetiva atender aos direitos fundamentais para segurança e desenvolvimento em condições de
liberdade e de dignidade.
O ECA FEZ 30 ANOS EM 2020!
Conheça a versão virtual atualizada da Lei nº 8.069,
de 13 de Julho de 1990, referente ao Estatuto da Criança
e do Adolescente, elaborada pelo Centro de Defesa dos
Direitos da Criança do Adolescente (CEDECA Rio de Janeiro), em comemoração aos 30 anos da lei.
Disponível em:
<https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/08/
eca-2020-30-anos-versao-internet.pdf>
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Considerado um marco na história da política pública
para crianças e adolescentes em nosso país, o Estatuto
estabelece, em lei, a idade da criança conforme o Art.
2º: “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos...” (BRASIL,
2021). Nesse sentido, podemos destacar os seguintes direitos
fundamentais previstos na referida Lei:
• Direito à vida e à saúde
• Direito à alimentação
• Direito à educação, ao esporte e ao lazer
• Direito à profissionalização
• Direito à cultura
• Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
• Direito à convivência familiar e comunitária
São deveres atribuídos como prioridade, conforme Art.
4º, à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder
público, de modo a assegurar esses direitos (priorĭtas,ātis),
ou seja, de modo imediato, emergencial e em primeiro lugar
perante a sociedade. Entretanto, nenhum dos direitos garantidos pela Constituição ou pelo ECA, principalmente o direito
à educação em favelas, é possível sem a garantia do direito à
vida, portanto da Segurança Pública. Quando os estudantes
de uma favela escutam barulho de tiro, um questionamento
relevante é: “A escola vai abrir hoje?” Se o tiroteio começa,
e os alunos estão em sala de aula, todos vão para o chão,
para se proteger das possíveis balas perdidas.
Desse modo, percebemos que, quando tratamos de
territórios urbanos periféricos e em situação de vulnerabilidade, também estamos lidando com a negação do acesso
ao direito à cidade. Através da Lei Federal 10.257, de 10 de
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julho de 2001, o Brasil aprovou o Estatuto da Cidade (BRASIL,
2008), depois de anos de pressão de movimentos sociais
pelo reconhecimento do direito coletivo à cidade. Isso inclui
transporte público de qualidade, saneamento básico, acesso
à cultura, por exemplo. Mas, apesar disso, esse direito ainda
é negado e traz sérias consequências para as populações
de territórios urbanos vulneráveis.
Um grande avanço para assegurar direitos de crianças
e adolescentes foi a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que
estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e
do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente). Essa lei normatiza e organiza o sistema
de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima
ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir
e coibir a violência, nos termos do art. 227 da Constituição
Federal , da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus
protocolos adicionais, da Resolução nº 20/2005 do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas e de outros diplomas
internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência.
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POLÍTICA URBANA
Segundo o documento “Dossiê do desmonte da política urbana federal nos governos Temer e Bolsonaro e seus
impactos sobre as cidades: violações de direitos humanos
e os riscos de construção de cidades intolerantes, excludentes, injustas e antidemocráticas”, do Fórum Nacional
de Reforma Urbana (SANTOS JÚNIOR, 2020), a política
urbana e as cidades brasileiras sofreram sérios e graves
retrocessos nos últimos anos.
O estudo apresenta que o desmonte da política urbana
federal é uma opção política dos últimos governos federais.
Outra causa é a política de austeridade fiscal adotada pelo
governo federal ser centrada na redução da participação
do Estado nos gastos sociais, expressa na Emenda Constitucional 95/2016, ou Lei do Teto de Gastos.
Dentre as principais violações, o Dossiê do desmonte
da política urbana federal elenca como principais:
• O fechamento dos espaços de participação social na
discussão das políticas públicas, incluindo o Conselho
das Cidades, ferindo os princípios da Constituição
Brasileira e as determinações do Estatuto da Cidade;

•

O agravamento da perseguição aos movimentos sociais e riscos de criminalização deles, o que ameaça
a liberdade de organização e manifestação social dos
cidadãos, em especial das classes populares;

•

A violação ao direito à moradia como direito humano.
O direito à moradia é um direito social, e sua violação
é constitutiva das cidades brasileiras;

•

A mercantilização da água, bem comum fundamental
à existência humana, também é uma violação aos
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direitos humanos. Nesse sentido, cabe denunciar o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 495/2017, que tem
como objetivo criar os “mercados de água” no Brasil,
à semelhança do que foi criado no Chile.

•

A inflexão conservadora e a política de austeridade
do atual governo também viola o direito à mobilidade
urbana.

CONSEQUÊNCIAS DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEI PARA
A GARANTIA DE DIREITOS EM TERRITÓRIOS URBANOS
VULNERÁVEIS

O complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, tem
uma população de aproximadamente 140.000 pessoas em
17 favelas. Embora comporte quase 50 escolas, faltam professores que queiram dar aula, muitos deles pedem para ser
transferidos, devido ao estresse emocional. Os profissionais
dão aula com medo e sem motivação devido ao contexto de
violência desse território. Segundo a Redes da Maré, uma
criança que estuda na Maré tem um mês a menos de aula
por ano que as outras.
Assim, é inevitável não questionar: como é possível garantir o direito à educação nas favelas do país, sem pensar
a Segurança Pública? Sem pensar também a pobreza das
famílias que afetam a exclusão escolar? Em outras favelas
de maior porte, que têm escolas, como a Rocinha, a realidade relatada é a mesma. A conta é simples: se há operações
policiais, escolas e equipamentos de saúde e assistência são
fechadas. Portanto, em muitos territórios urbanos vulneráveis, os serviços existem, mas a falta de segurança pública
impede que eles operem. Não basta que existam os equipa30

territorios vulneraveis.indd 30

18/02/2022 14:39:57

CAPÍTULO 1: O QUE AFIRMA A LEI?

mentos, é necessário que haja um cenário seguro para que
eles sejam utilizados.
Por inúmeros motivos, dentre os quais o principal é a
presença da violência armada nesses territórios, existem
poucos estudos e dados sobre favelas, principalmente sobre
crianças nesse contexto espacial. Mas, a partir de algumas
investigações e experiência de campo nos territórios favelados e comunidades periféricas, este documento foi elaborado
para lançar o debate e as demandas relativas à produção do
conhecimento nessa esfera.
Os dados e informações apresentados neste trabalho são
resultantes de análises de dados quantitativos existentes e
também parte da própria experiência da pesquisadora, tanto
pessoal pela convivência familiar no Andaraí, quanto pela
participação em projetos e pesquisas, tais quais o Projeto
da SENASP – Guias Cívicos, como professora nas favelas
do: Vidigal, Macaco, Mangueira, Quitungo e Faz Quem Quer.
Mas, principalmente de trabalho de campo no Complexo da
Maré nas Redes de Desenvolvimento da Maré, nos eixos de
Educação e Segurança Pública, foi possível agregar informações sobre a realidade das favelas do Rio de Janeiro.
Ao verificar se as necessidades objetivas de convívio familiar e social nas favelas, que deveriam ser garantidas pelo
Estado, estão sendo cumpridas, é possível deduzir, por meio
dos poucos indicadores que temos, que as crianças, nesses
espaços, têm muitos de seus direitos violados ou não assegurados. A presença de grupos armados nos territórios habitados
faz com que as crianças vivenciem experiências de violência
sistemática nos territórios, em suas casas, nas ruas e na escola.
As crianças crescem ouvindo barulhos de troca de tiro,
têm suas casas alvejadas, veem moradores serem agredidos,
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residências invadidas, suspensão das aulas por conta dos
conflitos armados, dentre outras situações de violência e
privação. Esse ambiente de conflito gera impactos negativos
sobre o desenvolvimento e subjetividade dessas crianças.
A presença do tráfico e a situação de vulnerabilidade socioeconômica aumentam as chances de serem recrutadas
para o trabalho nas facções criminosas, também de serem
vitimizadas pelos agentes de segurança do Estado.
Os problemas que cercam as crianças nessas áreas têm
relação direta com os relacionados à favela em si, que nunca
teve do Estado o direito à segurança pública reconhecido.
Alguns são particulares dessas comunidades periféricas;
outros ultrapassam as fronteiras da favela, mas é possível que
essas crianças sofram mais com estes tipos de violação: o
trabalho doméstico e em outras atividades, exclusão escolar,
também outros tipos de violação que ultrapassam a fronteira
das favelas, como a violência física, psicológica e sexual.
Em termos de educação para crianças, adolescentes
e jovens, nas favelas maiores, existem escolas dentro dos
seus territórios; entretanto, as unidades escolares em comunidades periféricas passam por problemas específicos:
as escolas sofrem com maiores problemas que as outras da
rede municipal e estadual, a suspensão das aulas ocorre por
problemas de infraestrutura e de conflitos armados.
As famílias das crianças são caracterizadas por baixo
nível educacional e pouca cultura escolar, o que afeta a educação dos seus filhos de diversas maneiras. Muitas vezes, a
pobreza obriga os jovens a largarem a escola para trabalhar,
a gravidez na adolescência também é comum, entre outros
aspectos que elevam à exclusão. Todo contexto implica uma
série de consequências, uma delas pode ser observada nos
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dados que representam os indicadores de desempenho
dos alunos, que mostram que, nas escolas das favelas, os
resultados são piores que os da rede pública localizada em
outros bairros. Dessa maneira, ter o equipamento público
na favela não garante o acesso à educação, que envolve
uma série de ações complexas que devem integrar outros
setoriais e parcerias.
Segundo o trabalho de tese O contexto das práticas
policiais nas favelas da Maré: a busca de novos caminhos a
partir de seus protagonistas, de Eliana Souza Silva (2009),
as favelas vêm passando por mudanças, no que diz respeito ao acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos
e, em menor proporção, à regularização das propriedades.
A questão é que, apesar de os locais ainda contarem com
diversos problemas de infraestrutura, a maioria não é mais
caracterizada apenas pela ausência absoluta do Estado.
Entretanto, mesmo com a melhoria da infraestrutura e a
implementação de alguns equipamentos públicos e apoio
em relação a acesso a direito por meio de organizações da
sociedade civil, o problema da segurança segue aumentando
e impactando o acesso aos outros direitos.
A necessidade de serviços produz uma infinidade de
ações criativas, apesar de questionáveis, das populações
locais para o uso da água e esgoto e energia. E a falta de
regulamentação das moradias, assim como seu crescimento, ainda segue comum nas favelas, com consequências na
sua configuração. Essa ausência de implementação dos
aparelhos públicos básicos de infraestrutura tem como
efeito a precarização da oferta e qualidade dos serviços,
em especial o saneamento básico. Entretanto, apesar de os
moradores desejarem melhorias, temem pelos impactos nos
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valores das taxas e impostos que possam ser cobrados. A
cobrança regular de todos esses serviços, em um território
marcado pela pobreza, obrigará as pessoas a se deslocarem
para outros espaços, gerando outras zonas com as mesmas
características que as anteriores e mais distantes dos centros
(SILVA, 2009).
Apesar de ser um local permeado pelos problemas
mencionados, também é um espaço de riqueza cultural,
onde as crianças, de certa forma, vivem uma infância mais
livre, marcada pela maneira de se relacionar e das atividades
criativas e lúdicas especiais construídas no território. Apesar das tensões e contradições que permeiam as relações
emocionais de identificação e apropriação dos espaços nas
favelas, muitas vezes, estes se transformam em lugares de
afeto em um mundo que busca novos caminhos para garantir
e defender os direitos das crianças.
Ao analisar as crianças, devemos atentar para a existência
de diferentes infâncias e admitir suas singularidades associadas às suas realidades, o que é importante, não só pelo fato
de tirar muitas crianças da invisibilidade, mas por interferir
nas políticas e leis que as protegem. Dessa maneira, há de
se ter parcimônia ao se analisar a infância na favela. Embora
haja necessidade de uma série de ações voltadas à garantia
dos direitos, as formas de interação e as brincadeiras devem
ser compreendidas como diversidade, em contraposição à
visão hegemônica de como deve se comportar e se relacionar as crianças.
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Capítulo 2. Quem são as crianças
e adolescentes em territórios
urbanos vulneráveis?

A dificuldade de se ter uma cultura de coleta, sistematização e transparência em dados é uma característica nacional.
Apesar das melhorias dos últimos anos, diversos setores e
temas transversais ficam fora dos levantamentos. Quando
se trata de territórios urbanos periféricos e vulneráveis, por
diversos motivos que envolvem segurança pública, direitos
humanos, desenvolvimento urbano e acesso a direitos, as
informações são menos acessíveis. No artigo “Resistência
aos números: a favela como realidade inquantificável”, de Eugenia Mota, a autora, por meio de diversos fatores, descreve
resistências à sua quantificação (MOTA, 2019). Certamente
isso afeta as informações disponíveis não somente para as
favelas, mas para seus habitantes.
Quando se trata de demografia, independentemente de
ser favela, os dados sobre infância que temos são os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto,
as informações não existem em nível de bairro; na busca da
plataforma SIDRA, poucas favelas existem catalogadas, somente algumas que, por serem muito populosas, ganharam
status de bairro, e mesmo assim as informações disponíveis
ainda são incompletas.
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As idades desagregadas do IBGE não preveem
a primeira infância como categoria de análise,
as que existem são de 0 a 4 e de 5 a 9 anos. Esse
fato concreto aponta para uma invisibilidade das
crianças na primeira infância nos levantamentos
oficiais censitários nacionais. Dessa maneira,
podemos afirmar que existem duas invisibilidades
em termos de políticas públicas: a territorial, a
favela em si, e também a das crianças na primeira
infância2 . As informações de idade desagregadas
descem ao máximo, no nível de município.
A última Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílios
(PNAD), em 2015, elaborou uma pesquisa de nível nacional
sobre a primeira infância intitulada “Aspectos dos Cuidados
das Crianças de Menos de 4 anos de idade”; entretanto,
os dados não descem em escalas menores, principalmente
porque é por amostra territorial, muitos municípios ficam
excluídos. Também não contempla a faixa etária oficial da
primeira infância, mesmo sendo um estudo com abrangência apenas para as cinco regiões do país.
Existem várias dificuldades operacionais de mensuração,
primeiro porque uma favela pode conter vários setores censitários, outro porque, mesmo com o censo de 2010, em que
o “aglomerado subnormal” se torna uma unidade de análise,
não temos acesso a essas informações em nível local. Mesmo com a inserção do IBGE nas favelas como unidade de
2

Disponível em: <https://gente.globo.com/infancia-em-dados/>. Acesso
em 03 dez. 2021.
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análise, o próprio instituto cunhou publicação temática
dos dados em nível de unidade da federação e região.
Segundo dados do DataSus, do Ministério da Saúde,
tanto o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), como o
Sistema de Informações Hospitalares (SIH), cuja plataforma
ganhou prêmio em termos de transparência em divulgação
de informação, têm as variáveis de zona e bairro marcadas
pela incompletude, principalmente os dados de mortalidade.
Em termos de favelas e comunidades periféricas, esse
campo ganha pior tratamento. Esse assunto demanda estudos aprofundados da representação das favelas em cada
plataforma pública.
Pelos dados do DataSus, é possível ver as idades desagregadas, o que viabiliza a realização dos cálculos voltados
às infâncias e adolescência; entretanto, a variável de bairro
e outras de nível menor não são preenchidas. Mas, pela
plataforma do SIM, é possível observar por municípios
indicadores importantes, como de mortalidade infantil,
mortes por causas externas, internações por subnutrição e outras relacionadas à saúde com o manuseio das
idades desagregadas.
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) lançou o
Observatório da Primeira Infância, que reúne dados de
diversas plataformas que abordam o tema, como o Programa
Cidades Sustentáveis (PCS); o Prêmio Cidade da Criança,
realizado pelo PCS em parceria com o Instituto Alana; e o
Urban 95, da Fundação Bernard van Leer, que conta com indicadores separados pelos eixos assistência social, educação
e saúde. Apesar da iniciativa de cooperação e criação de
uma plataforma colaborativa, os indicadores são organizados em nível de cidade, não sendo possível realizar
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levantamentos locais. De qualquer maneira, mesmo que
seja em nível de município, o Observatório da Primeira Infância é considerado uma referência em termos de esforços
para sistematização, análise e resultados na área, também
usado para avaliação de políticas públicas.
O Ministério da Cidadania desenvolve o Censo SUAS
(Sistema Único de Assistência Social), que traz informações sobre a quantidade de crianças e adolescentes em
abrigamento, com famílias acolhedoras e outros serviços. O
Censo SUAS é de acesso público, e suas variáveis estão
divididas na categoria “criança/adolescente”, também
só sendo desagregado até o município. Para ter acesso a
níveis menores, como o de bairro ou favela, é necessário
ter acesso ao Sistema de cadastro do Cadúnico, cujo
perfil das famílias pode ser observado e administrado
apenas pelo governo federal. No sítio do Censo Suas, é
possível acessar diversas bases de dados relacionadas a
crianças em situação de violação dos seus direitos, como
abrigamento, famílias acolhedoras e dados para gestores
municipais e estaduais.
O UNICEF, em 2020, lançou uma ferramenta para monitorar o desenvolvimento infantil, prevendo Objetivos do
Desenvolvimento Social (ODS) da ONU3, com objetivo de
criar o indicador ECDI2030 (sigla em inglês – Early Childhood
Development Index 2030), que padroniza esse monitoramento internacionalmente para estudos e avaliações. Como os
outros, o instrumento abrange os níveis municipal, estadual
e federal, com objetivo de gerar dados para criar subsídios
para tomada de decisão e investimento público. Apesar de
3

Insere a Primeira Infância em 2015 no ODS.
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o tema ter recebido um incremento alto nos debates,
o que é positivo, as iniciativas e coleta de informação
ainda deixam de lado o local, que tem particularidades
que indicam vulnerabilidades e questões culturais que
devem ser consideradas pelos gestores públicos na tomada de decisão.
Segundo Early Childhood Development Index 20304 ,
é emergencial a criação de sistemas de dados nacionais
sobre a primeira infância, para que sejam construídas as
bases para diagnósticos e oferta de serviços de qualidade,
posto que foi identificado que o Brasil não tem um sistema
de dados para nenhuma das fases das crianças. Entretanto,
vale ressaltar, uma base de dados nacional assertiva para
subsidiar políticas públicas deve ultrapassar as fronteiras
do município enquanto unidade territorial. As políticas
públicas devem ser pensadas principalmente em comunidades periféricas, favelas, assentamentos irregulares,
uma vez que têm mais emergência, particularidades e
demandas totalmente diferentes do município em que
estão inseridos.
Para realizar investigações sobre a primeira infância,
pesquisadores utilizam as categorias do IBGE; dessa maneira, fazem um esforço de aproximação sobre a estimativa
de crianças de 0 a 4 anos, somada ao número médio etário
de 5 a 9 anos – fugindo dos protocolos que dividem as fases
da infância. Isso não é o ideal, e também, no que se refere
à favelas, existem poucos dados e, por isso, alguns desses

4

Disponível em: <https://bernardvanleer.org/pt-br/ecm-article/2017/
building-national-early-childhood-data-systems-laying-groundworkequitable-quality-early-childhood-services/>. Acesso em: 03 dez. 2021.
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territórios urbanos de periferia realizam seus próprios censos
com ajuda de ONGs locais.
As favelas são móveis, principalmente em territórios
conflagrados por conflitos armados. É difícil para as
próprias instituições locais realizarem seus levantamentos, pois há alta rotatividade dos moradores, e o Estado
não entra para realizar a coleta de dados de maneira
adequada. Na maioria das vezes, as favelas não têm arruamento – nome de ruas ou números de identificação,
o que prejudica a localização da residência. Algumas
vezes, essa organização é proposital para que a polícia
tenha dificuldades de se movimentar nestse território.
MENINAS EM TERRITÓRIOS URBANOS
VULNERÁVEIS - As “novinhas”5
O uso do termo “novinha” é frequente em letras de
funk e no modo de se referir às meninas de favela. Este é
um dos demonstrativos presentes na língua e na prática
social para expressar a ambiguidade envolvida na percepção dos adultos sobre meninas adolescentes, que ora são
entendidas como meninas de fato, ora como mulheres. Na
tese de Camila Fernandes (2017), esse assunto é abordado
explorando as diferenças entre as categorias “infância” e
“adolescência”. A autora analisa como o termo “novinha”
é uma categoria popular que trata dessa dicotomia no
entendimento das meninas e adolescentes em relação à
sua sexualidade e desenvolvimento.

5

Saiba mais: <http://objdig.ufrj.br/72/teses/861571.pdf>. Acesso em: 03
dez. 2021.
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O uso do termo é identificado pela autora como relacional às meninas adolescentes, que se identificam com a
cultura do funk e toda a identidade corporal relacionada.
Segundo Fernandes (2017), a categoria “novinha” não
repousa unicamente sobre uma questão etária, mas se
concentra em uma combinação entre aparência e atitude
das jovens que pode ser lida, nos termos de Judith Butler
(2003), como “performance”. Essa performance é identificada através do comportamento, que envolve a sexualidade, ousadia e certo atrevimento, com as maneiras de
vestir, short, top e roupa curta.
Essa cultura é apresentada pela autora como explicada
pelo olhar externo como um dos fatores que “justificam”
ou que permitem o abuso e o estupro dos corpos dessas
meninas, inclusive quando se trata de operadores de
direito. Na pesquisa de Daniella Coulouris (2010), sobre
processos de julgamento de estupro, em muitos dos processos analisados, os operadores do direito destacam o
elemento da roupa que a mulher vestia no momento do
estupro, para julgar possíveis “incoerências” nos relatos.
O debate sobre o tema é complexo e abordado por
diferentes prismas pelas autoras. O objetivo de trazer
essa discussão aqui é justamente apresentar as nuances
do entendimento da cultura jovem e feminina nas favelas e territórios periféricos para a garantia de direitos.
Principalmente pela expressão da percepção de que as
jovens com menos de 18 anos, a partir do momento em
que desenvolvem uma vida sexual ativa, passam a ser
identificadas como mulheres, sendo negados a elas sus
direitos enquanto crianças e adolescentes.
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CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NAS FAVELAS

Dentre todos os grupos sociais, são as crianças e
jovens os mais afetados direta e indiretamente pela
pobreza e desigualdade. De fato, desde a redemocratização, essa relação perversa tem sido objeto de atenção, sob
os mais diversos enfoques, entre atores da esfera pública
nacional. Com abordagens que vão da fome à inserção precoce no mundo do trabalho; da educação básica à violência
familiar; do desenvolvimento psíquico e biológico ao direito à
moradia; pesquisadores, autoridades públicas, organizações
sociais, entre outros, têm dedicado esforços para dar conta
da multiplicidade de questões que se interligam à pobreza.
Nas grandes metrópoles do país, como Rio de Janeiro e
São Paulo, a relação entre infância e pobreza também ganha uma dimensão territorial, isto é, as favelas e quebradas
onde reside a maior parte da população. Nesses locais, o
tema da pobreza e desigualdade em geral se alinhava a
outro, ainda mais agudo, associado aos efeitos da violência letal de Estado, bem como o dos grupos armados
que controlam os mercados ilegais do varejo de drogas
nessas regiões. Esse problema específico se desdobra em
duas dimensões interligadas, mas que procuraremos tratar
de forma isolada neste capítulo: tanto a questão da violência
propriamente dita – mortes, ferimentos e terror, derivados da
ação policial e dos grupos armados – quanto a do trabalho
infantil nas fileiras das facções do tráfico de drogas. Essa
relação é o objeto do presente capítulo.
POBREZA

Após um breve período de contenção via políticas públicas de redistribuição de renda, o problema da pobreza
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e da extrema pobreza tornou-se novamente uma questão
central na realidade brasileira. Segundo pesquisas recentes, pelo menos metade da população brasileira enfrenta,
hoje, problemas associados à insegurança alimentar. Isso
significa que a queda de poder aquisitivo dessas famílias
implicou, em alguma medida, a redução, eliminação ou substituição de refeições, afetando o balanceamento e a nutrição
dos seus membros.
Nesse contexto, são as crianças e adolescentes
aqueles mais afetados, não só pelo caráter intrínseco
de pessoa em desenvolvimento que define essas etapas
da vida, mas também pelos efeitos conexos à privação
material, que se desdobram em uma miríade de outros
graves problemas que afrontam os direitos fundamentais
desse grupo social infanto-juvenil. Nesses territórios, não
é apenas a baixa renda que caracteriza a vida dos seus residentes, mas um conjunto de supressões de direitos e garantias fundamentais que vão desde a ausência de saneamento
básico à própria negação do direito à vida – seja em virtude
dos grupos armados criminais, seja em razão das dinâmicas
específicas na condução das operações policiais e outras de
falta de infraestrutura local.
Assim, quando pensamos em pobreza, normalmente
nos atemos àquilo que há de mais óbvio dentro de sua
definição, isto é, o elemento monetário. Nesse sentido, a
pobreza é pensada em um sentido unívoco, condensado no
montante de receita aferido em uma determinada unidade
familiar. Entretanto, apesar de central, a pobreza traduzida
apenas como a parca ou nenhuma quantia de dinheiro é
uma perspectiva incapaz de dar conta da densidade do
fenômeno e dos problemas que acarretam entre crianças
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e adolescentes afetados por essa condição. Foi a partir
dessa percepção que um recente estudo da UNICEF elaborou
o conceito de privações múltiplas, em que a pobreza é tomada como “o resultado da interrelação entre privações,
exclusões e as diferentes vulnerabilidades a que meninas
e meninos estão expostos e que impactam seu bem-estar”.
Nesse sentido, ao considerar, além da renda familiar,
também a privação de direitos fundamentais, o relatório
Pobreza na Infância e na Adolescência (UNICEF, 2018,
com base na Pnad 2015) traça um panorama mais refinado e
profundo no que tange ao real impacto da pobreza no grupo
em questão. Partindo dos dados do PNAD 2015, o referido
relatório então considerou, além da renda familiar, o acesso
a seis direitos fundamentais, isto é, educação, informação,
água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho
infantil. A ausência de um ou mais desses direitos configura
um estado de “múltiplas privações”.
Os dados levantados nessa pesquisa revelam que “61%
das crianças e dos adolescentes brasileiros são pobres,
seja porque estão em famílias que vivem com renda insuficiente – pobreza monetária –, seja porque não têm
acesso a um ou mais direitos – privações múltiplas”.
Ainda de acordo com o relatório, a privação que mais afeta
esse grupo é o saneamento (13,3 milhões), seguido por
educação (8,8 milhões); água (7,6 milhões); informação
(6,8 milhões); moradia (5,9 milhões); e proteção contra o
trabalho infantil, com 2,5 milhões de crianças e adolescentes diretamente afetados (PNAD, 2015).
No que se refere ao trabalho infantil, embora tenha ocorrido uma redução no contingente de crianças e adolescentes
em situação de trabalho, passando de 2,2 milhões em 2016
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para 1,8 milhão em 2019 (queda de 15,5% no contingente de
crianças e adolescentes ocupados), a redução do trabalho
infantil no Brasil está estagnada desde 2016.
Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil (2021), a partir da análise dos dados da
PnadC 2019, nos territórios urbanos, ainda há 1,1 milhão de
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil,
na faixa etária de 05 a 17 anos. Com a pandemia e a tendência
de aumento da inserção precoce de crianças e adolescentes
no trabalho, o país se distancia cada vez mais do alcance da
meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de
acabar com todas as formas de trabalho infantil até 2025.
Esse conjunto de privações afeta de maneira diferenciada
crianças e adolescentes quando se observa o corte racial relativo à taxa de privação encontrada entre a população negra,
composta por pretos e pardos, e a população infanto-juvenil
branca. De acordo com o supracitado relatório do Unicef,
enquanto meninos e meninas negros registram uma taxa
de privação em torno de 58%, entre meninos e meninas
brancos, a taxa é de 40%. A mesma disparidade também é
constatada nos casos relativos à privação extrema, em que
a taxa é de 23,6% entre os negros e 12,8% para os brancos.
As desigualdades socioespaciais causam a mortalidade,
afetam a saúde e o desenvolvimento das crianças no território. Há tantos direitos violados, que é complexo descrever
todos que afetam as crianças. A questão de desenvolvimento
urbano, cujos planos diretores municipais não preveem as
favelas como campo de atuação, não contempla todas as
áreas de comunidades periféricas.
Em 2020, o UNICEF mostrou, na Nota Técnica “O papel
fundamental do saneamento e da promoção da higiene na
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resposta à Covid-19 no Brasil” (2020), que o Plano Nacional
de Saneamento Básico ainda engatinha, precisando de sérios
investimentos, pois, nas últimas duas décadas, o país investiu
apenas R$ 12 bilhões por ano, menos da metade do necessário. Além disso, o investimento é desigual e se concentra
principalmente nas regiões Sudeste e Sul, enquanto o déficit
de acesso é maior em outras regiões. O mesmo estudo apresenta que, no que diz respeito ao abastecimento de água,
segundo dados do Programa Conjunto de Monitoramento
da OMS e do UNICEF para Saneamento e Higiene (JMP),
15 milhões de brasileiros residentes em áreas urbanas não
têm acesso à água gerenciada de forma segura. Portanto, o
saneamento básico necessário para rever os dados apresentados há 16 anos não foi construído, o que indica que essa
realidade ainda permanece.
O estudo Associação entre Desnutrição entre Crianças
Moradoras de Favela, com 2.075 mães (18 a 45 anos), cuja
meta foi investigar o estado nutricional materno e fatores socioambientais, teve como objetivo explorar as relações entre
desnutrição em crianças residentes em assentamentos subnormais (favelas) de Maceió (AL), agregando o estado nutricional materno e as condições socioambientais (SILVEIRA, 2010).
No estudo mencionado, a autora identifica que
70,2% da amostra apresentava renda familiar inferior
a um salário-mínimo mensal. Isto aliado à baixa escolaridade materna contribui para falta de informação e
foi “decisiva” para a carência e escolha inadequadas de
alimentação. Esses condicionantes teriam determinado
os agravos nutricionais observados nessas crianças. O
estudo foi realizado há dez anos, o que aponta para questões que devem ser atualizadas e que merecem atenção das
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políticas públicas. As crianças que têm seu desenvolvimento
afetado poderão ter problemas de saúde e dificuldades escolares. Os resultados dialogam com o que foi encontrado
por Grilo et al (2000), na pesquisa intitulada “Influência das
Condições Socioeconômicas nas Alterações Nutricionais e
na Taxa de Metabolismo de Repouso em Crianças Escolares
Moradoras em Favelas no município de São Paulo”. Há uma
necessidade de renovação de estudos sobre a situação das
famílias no que se refere a segurança alimentar, cuidados e
impactos sobre desenvolvimento das crianças nas favelas.
Infelizmente, a atualização desses dados, 11 anos depois,
indicam que a situação ainda é grave. De acordo com o estudo “Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil” (Rede
PESSAN, 2021), quase 20 milhões de brasileiros dizem
passar 24 horas ou mais sem ter o que comer. Mais da
metade (55%) da população brasileira sofria de algum
tipo de insegurança alimentar em dezembro de 2020.
Algumas parcerias entre o território e instituições locais,
como o terceiro setor, têm se apresentado como de suma
importância para tentar minimizar a invisibilidade territorial
que afeta as crianças. Um exemplo é o Projeto Primeira
Infância Melhor, executado pela Redes de Desenvolvimento
da Maré. O programa conta com diagnóstico territorial, com
levantamento de famílias em extrema pobreza, realiza visitas àquelas mais fragilizadas, que têm crianças na primeira
infância – 0 a 6 anos. O programa de atendimento observa
a questão da segurança alimentar, com doação de cestas
básicas, também oferece cursos e atividades sobre cuidados
e desenvolvimento das famílias. O projeto também realiza
diagnósticos relativos a direitos e problemas, com informação
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e encaminhamento às instituições responsáveis. Muitas vezes, as famílias têm direito a benefícios, aposentadoria e
outros, mas não têm a informação de que têm tais direitos
ou não sabem como acessá-los.
As privações múltiplas a que estão submetidas as
crianças e adolescentes pobres no Brasil afetam diretamente as probabilidades de que, no futuro, seus filhos
venham a sofrê-las também. Nascidos em famílias de baixa
renda, assolados pela privação material e de direitos, os filhos
de pais pobres enfrentam desafios que, fundamentalmente,
interrompem sua infância, jogando-os em um mundo de
responsabilidades e tensões muito distante daquilo que se
considera um ambiente propício ao desenvolvimento pleno
de suas potencialidades. Tomar conta dos irmãos, trabalhar
para ajudar na renda familiar ou mesmo viver longe dos
cuidados de pais e mães ausentes, que não têm com deixar
os filhos, todos esses elementos adicionam camadas de
dificuldades que atravancam e/ou impedem um fluxo de
rotinas apropriado a essa faixa etária. Contudo, nenhum
desses elementos interfere de forma tão determinante na
vida de crianças e adolescentes pobres brasileiros como
o fenômeno da violência. É o que veremos a seguir.
VIOLÊNCIA

O Brasil tem uma longa tradição de violência contra crianças e adolescentes vítimas de múltiplas privações. Desde
os tempos mais longevos, sua história tem sido contada por
grupos de extermínio, policiais homicidas e instituições penitenciárias mascaradas pela falácia socioeducativa. A esses
elementos externos somam-se outros, relacionados à família,
em que experiências de abuso sexual e violência doméstica
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figuram como episódios cotidianos na vida de meninos e
meninas pobres em todo país. Nesse sentido, é grave o
diagnóstico traçado em um recente estudo sobre o tema,
mais precisamente no relatório Panorama da Violência
Letal e Sexual Contra Crianças e Adolescentes, parceria
entre a UNICEF e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
De acordo com essa pesquisa, de 2016 a 2020, cerca de
35 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil.
Em outras palavras, são 7 mil por ano ou 20 crianças assassinadas por dia. Apenas no último ano, durante o flagelo
sanitário da pandemia, o percentual de crianças com até 4
anos vítimas de homicídio aumentou em 27%. Considerando-se o período de 2016 a 2020, esse percentual sobe para 89%.
O Panorama da Violência Letal e Sexual Contra Crianças e
Adolescentes também revela cifras assombrosas relacionadas a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. De
2017 a 2020, foram registrados 45 mil casos de crianças e
adolescentes vítimas de estupro, 80% do sexo feminino. Isso
significa que, a cada hora, cinco crianças são estupradas
no país, sendo um terço das vítimas situado abaixo da faixa
dos 10 anos de idade.
Como afirmamos anteriormente, a pobreza ganha uma
dimensão territorializada nos grandes centros urbanos, encarnada nas favelas e quebradas onde vive a maior parte das
crianças e adolescentes pobres do país. Nesses espaços,
onde estão quase sempre ausentes garantias fundamentais como moradia, saneamento, água potável, entre
outras formas de espoliação urbana, crianças e adolescentes também se encontram expostos à violência letal
do Estado, bem como dos grupos armados que controlam
esses territórios.
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Antes de adentrar diretamente nesse tema, é preciso
situar a passagem da violência letal do âmbito doméstico
para o público. De acordo com os dados do Panorama da
Violência Letal e Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 90%
dos homicídios praticados contra crianças de até 4 anos
de idade ocorrem dentro dos lares e são de autoria de
pessoas conhecidas da criança, como os pais, parentes
e amigos da família. Esse cenário, no entanto, muda radicalmente conforme a idade avança.
A faixa que vai dos 10 aos 14 anos revela um período
de transição da violência doméstica para o da violência
urbana, que se consolida a partir dos 15 anos de idade.
É justamente com essa idade que o perfil da violência letal
assume um caráter bastante específico, composto essencialmente por jovens negros (80%) do sexo masculino (90%).
A passagem da violência doméstica para a violência urbana
traz consigo alguns atores centrais como algozes desse grupo,
dentre os quais se destaca a polícia. No Brasil, os policiais
matam mais de duas crianças e/ou adolescentes por
dia, sendo responsáveis por 15% de todos os homicídios
praticados contra esse grupo. Em diversas unidades da
federação, crianças e jovens também têm sido vítimas da
violência entre grupos criminais que disputam territórios visando ao comércio de drogas e outros mercados ilegais. Em
estados como Ceará e Alagoas, por exemplo, as disputas
entre facções têm causado um aumento exponencial dos
homicídios nessa faixa etária.
O estudo “Violência armada e racismo: o papel da arma de
fogo na desigualdade racial”, do Instituto Sou da Paz, evidencia
o racismo estrutural que permeia as relações sociais no Brasil,
especialmente no que se refere à violência. Segundo o estu-
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do, a taxa de mortalidade por homicídio de jovens negros
é 6,5 vezes maior do que a taxa nacional. Com relação ao
perfil da vitimização por arma de fogo, 58% das pessoas
são adolescentes e jovens negros, entre 15 e 29 anos, o
que evidencia a maior vulnerabilidade desse grupo ao se
analisar a distribuição de óbitos por violência armada, confirmando que as armas de fogo são o principal instrumento
utilizado nas mortes violentas de adolescentes e jovens.
No caso específico do Rio de Janeiro, além das disputas
entre facções rivais, também existem regiões dominadas por
grupos de milicianos, onde são justamente os mais jovens
aqueles que mais sofrem com as arbitrariedades da milícia,
constituindo o alvo preferencial das execuções de tais grupos. Além disso, dado o caráter sistemático e descontrolado
das operações policiais nesse estado, a violência urbana
que assola crianças e adolescentes também transparece
no aumento de casos de “balas perdidas” que os vitimam.
Em outro recente estudo publicado pela Rede de Observatórios da Segurança, intitulado Infância interrompida: números da violência contra crianças e adolescentes, o Rio
de Janeiro se destaca no número de óbitos de crianças
e adolescentes atingidos por balas perdidas. Somente
entre junho de 2019 e maio de 2021, foram 37 mortes desse tipo, a maioria crianças negras moradoras de favela.
Sobre a condição de violência a que estão submetidas as
crianças e adolescentes do Rio de Janeiro, a pesquisa em
questão registrou 324 casos de violência contra esse grupo
no período supracitado, 164 deles ocorridos na Região Metropolitana. Desse total de casos, o homicídio figura como
o principal tipo de crime, registrando 87 casos. No Rio
de Janeiro, a média de idade das vítimas é de 10,3 anos
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– somados todos os sexos e gêneros. Os números do Rio
de Janeiro revelam um estado hostil para com suas crianças
e adolescentes, em que as privações materiais e de direitos
fundamentais se associam ao assassinato sistemático.
Mas a violência nesse estado também produz outros
danos que vão além dos corpos de vizinhos, parentes e das
próprias crianças. Aos sobreviventes diários, sobretudo das
investidas policiais, resta lidar com o trauma profundo que
atinge crianças e adolescentes que convivem com a violência.
Sobre esse tema, poucas iniciativas foram tão contundentes
em demonstrar os efeitos psíquicos do medo da morte sobre
os mais jovens quanto as Cartas da Maré, uma iniciativa
da organização não governamental Redes da Maré, que
mobilizou mais de 1500 crianças e adolescentes instados a
escreverem cartas que seriam entregues aos desembargadores do Tribunal de Justiça. O conteúdo das cartas estava
majoritariamente dirigido à ação das polícias na favela, em
que as crianças e adolescentes retratam, por meio de texto
ou desenho, um cotidiano de dor, morte e medo permanente,
como vemos abaixo.

Entre os pavores mais frequentes de crianças e adolescentes pobres do Rio de Janeiro estão os helicópteros utili-
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zados pela polícia para realização de operações nas favelas.
A utilização desse tipo de veículo, conhecido como “caveirão
voador” – em remissão aos veículos blindados de guerra
utilizados pelas polícias do Rio de Janeiros nas incursões às
favelas e apelidados de “caveirão” – tem sido cada vez mais
frequente, causando danos irreparáveis à vida dos moradores
e, em especial, das crianças. Os helicópteros figuraram entre
os elementos mais citados entre crianças e adolescentes
da Maré como fonte de medo. Uma das crianças registra o
seguinte em sua carta:
“Senhores juízes, quando vocês mandam ter operação
aqui, na Maré, os policiais nem avisam. Eles entram de
helicóptero dando tiro de cima para baixo. Parece que
não tem educação com os moradores”.

Além do medo constante, as crianças e adolescentes
desenvolvem diferentes traumas que, lentamente, vão moldando aspectos centrais de sua subjetividade. Em um comunicado de 2017, a UNICEF declarava preocupação quanto
à situação das crianças e adolescentes no Rio de Janeiro,
que “estão sob um grande risco de não serem capazes de
desenvolver seu potencial completo”. Para a UNICEF, trata-se
de um estado onde se constata “um impacto psicossocial
devastador em crianças, com muitas delas sofrendo de síndromes de estresse, como pesadelos e ansiedade”.
A entidade também acrescentou que “crescer em um
ambiente com incidentes frequentes de violência armada
pode levar as crianças a entenderem a violência como uma
forma normal de resolver conflitos”. O testemunho diário
da violência, o trauma, o medo da polícia, a necessidade de
ganhar a vida, assim como a contiguidade enfrentada por
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crianças e adolescentes pobres nas favelas e periferias do
Brasil em relação ao mundo do crime, constituem elementos
determinantes para se pensar o massivo ingresso de jovens
no mercado de trabalho ilícito do varejo de drogas.
Cada vez mais novos, por que, mesmo diante dos
parcos ganhos e enormes riscos, meninos e meninas
pobres veem nessa escolha uma estratégia de sobrevivência viável?
O TRABALHO INFANTIL NO TRÁFICO DE DROGAS

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou,
em 17 de junho de 1999, a Convenção 182 e a Recomendação
190, respectivamente, sobre a Proibição das Piores Formas
de Trabalho Infantil e da Ação Imediata para sua Eliminação. O Brasil é um de seus Estados signatários, tendo
promulgado o documento no ano seguinte, com o Decreto
3597/2000, além de instituir a lista elaborada pela OIT por
meio do Decreto 6481/2008. A referida lista enumera oitenta e nove atividades consideradas como as piores formas
de trabalho infantil, levando em conta os riscos e danos à
saúde física e mental de crianças e adolescentes. Entre
as atividades listadas, temos “a utilização, recrutamento e
oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas”, conforme
subscrito no inciso III do artigo 4º do Decreto 6481/2008.
É preciso lembrar que, no texto da referida Convenção, o
trabalho infantil é todo aquele praticado por pessoas com
até dezoito anos.
Entre as razões que justificam a inclusão do tráfico de
drogas pela Organização Internacional do Trabalho em sua
lista, são levadas em consideração as jornadas exaustivas,
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a exposição a diversas substâncias prejudiciais à saúde, o
estresse, trauma, angústia e as ameaças à integridade física e
à vida dos adolescentes. Nesse sentido, o tráfico de drogas
é enquadrado como uma das piores formas de trabalho
infantil, tendo em vista uma série de direitos fundamentais não garantidos pelo Estado, demandando seu comprometimento na proteção das crianças e adolescentes e
no combate às estruturas que permitem seu aliciamento.
No cerne dessa questão, encontramos, contudo, o laço
mais forte que alinhava pobreza e violência no Brasil.
A entrada de crianças e adolescentes nas facções que
comercializam drogas nas favelas e periferias de todo país
está intimamente ligada a uma trajetória de privação material
e sua subsequente socialização precoce no mundo do trabalho precário. No livro A República dos Meninos, o sociólogo
Diogo Lyra argumenta que a adesão dos jovens aos grupos
armados do tráfico de drogas no Rio de Janeiro é o ponto
culminante de um processo social que tem na pobreza seu
pano de fundo e no trabalho precário seu momento inaugural.
Essa percepção parece confirmada em recente pesquisa
publicada pelo Centro de Estudos sobre Segurança e Cidadania – CESeC –, intitulada “Ganhar a vida, perder a liberdade”. Nesse estudo, baseado em entrevistas com todos os
jovens cumprindo medidas socioeducativas de privação de
liberdade na capital por tráfico de drogas, os pesquisadores
constataram que 85% dos jovens declararam já terem
trabalhado antes do envolvimento com o tráfico. Desses,
13% iniciaram a vida no trabalho ainda durante a infância, entre os 7 e os 11 anos, enquanto 35% se engajaram
em alguma atividade laborativa entre 12 e 13 anos. Isso
significa que 48% dos adolescentes entrevistados já
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eram trabalhadores antes da idade mínima prevista para
a atividade de aprendiz, que é regulamentada por lei e
vedada para menores de 14 anos.
Ainda de acordo com essa pesquisa, quando vinculados
a algum tipo de atividade laborativa, 62% dos jovens alegaram gastar entre a metade e a maior parte dos seus
ganhos contribuindo para o orçamento familiar. Entre
esses jovens, 72% enfrentavam jornadas de trabalho
superior a 8 horas por dia. É nesse contexto de necessidade, mas também de busca por autonomia, que muitos
adolescentes transitam entre o trabalho precário precoce e
funções remuneradas nas posições hierarquicamente mais
baixas do tráfico de drogas. Um quarto dos adolescentes
entrevistados na referida pesquisa deixou a ocupação
informal e lícita a que estava vinculado para auferir
melhores salários como olheiro e vendedor de drogas.
Contudo, a maior parte dos adolescentes se engajou no
tráfico por razões alheias à sua vontade, como perder o
emprego ou se sentir explorado no curso do seu trabalho
informal.
É preciso ressaltar, aqui, algumas diferenças entre trabalho informal e trabalho no tráfico, que dialogam diretamente com os dados sobre homicídios. De acordo com a
pesquisa do CESeC, 48% dos entrevistados começaram a
trabalhar entre os 07 e 13 anos. Essa é justamente a faixa
em que se dá a transição da violência doméstica para a
violência urbana. Esta, por sua vez, passa a se consolidar
como a principal causa de violência letal entre os jovens
a partir dos 14 anos, justamente a idade de adesão ao
tráfico: 78,5% dos entrevistados entraram para um grupo
criminal entre os 13 e os 17.

58

territorios vulneraveis.indd 58

18/02/2022 14:39:59

C A PÍ T ULO 2 . QUEM S ÃO A S CRI A NÇ A S E A D OL E S CEN T E S EM T ERRI TÓRIO S URB A NO S V UL NER ÁV EIS ?

Os dados levantados pelo CESeC estão em franco diálogo
com o levantamento realizado pelo Observatório de Favelas,
que subsidiou a pesquisa Novas configurações das redes
criminosas após a implantação das UPPs, publicada em
2018. De acordo com essa pesquisa, entre 2017 e 2018, houve
um aumento de 50% do número de crianças entre 10 e 12
anos que entram para as facções do tráfico de drogas. Na
última década, a participação de crianças entre 10 e 12
anos no tráfico dobrou, passando de 6,5%, em 2006, para
13%, em 2017. Entretanto, conforme já assinalado anteriormente, é na faixa etária situada entre os 13 e os 15 anos que
encontramos a maior concentração de jovens trabalhando
no varejo das drogas, contando com aproximadamente 55%
dos entrevistados.
Uma das maiores evidências de que as atividades de
crianças e adolescentes no tráfico de drogas são marcadas
por um contexto de privação material e se traduzem em
estratégias de sobrevivência está justamente nos ganhos
monetários que auferem nessas redes criminais. Embora
essas crianças e jovens desfrutem de possibilidades de ganho que são, em média, mais vantajosas que as disponíveis
nos trabalhos precários que desempenham, essa diferença
financeira é bem menor do que normalmente se imagina.
Na pesquisa supracitada publicada pelo CESeC, cerca
de 62% dos jovens ganhavam até 3 salários mínimos.
Contudo, 71,3% das crianças e adolescentes passaram
entre 9 e 14 horas por dia trabalhando para o tráfico,
alguns deles (16%), encaravam plantões de 24 horas de
atividades e 24 quatro horas de descanso. Levando-se
em consideração a média de 12 horas de trabalho por
dia, os pesquisadores constataram que, em geral, esses
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meninos e meninas ganham aproximadamente 10 reais
por hora de trabalho.
Em síntese, a situação dos meninos e meninas ocupando
funções no tráfico de drogas pode ser descrita como uma
entre tantas outras formas de trabalho precário disponíveis
a esse grupo. Com socialização precoce no trabalho
precário em média aos 10 anos de idade, esses jovens
enfrentam enormes dificuldades para equilibrar a atividade escolar e a necessidade de complementação de
renda familiar. Cedo ou tarde, após inúmeras reprovações
– ou aprovações automáticas – esses meninos e meninas se
tornam adolescentes, forjados em uma ética de autonomia
e independência, sob as impetuosas regras da vida na rua,
transitando entre bicos cansativos e mal remunerados.
No tráfico, com o qual é obrigado a se relacionar desde a mais tenra idade – acostumado a ver armas, ouvir
tiros e ter amigos e parentes envolvidos –, encontra uma
oportunidade não só de trabalho, mas, de uma perspectiva mais subjetiva, de se sentir valorizado, respeitado
e, no limite, temido.
Trata-se de um projeto alternativo de futuro, muito
mais fugaz, marcado pela lembrança da finitude e instituído quando da falência do projeto escolar como um
dos caminhos possíveis para a prosperidade. As tramas
que alinhavam escola, pobreza e violência serão descritas
no próximo tópico.
VIOLÊNCIA, POBREZA E ESCOLA

Vimos anteriormente como pobreza e violência afetam, de
diferentes maneiras, a vida de crianças e adolescentes. Nessa
etapa, contudo, é preciso retomar esses dois elementos de

60

territorios vulneraveis.indd 60

18/02/2022 14:39:59

C A PÍ T ULO 2 . QUEM S ÃO A S CRI A NÇ A S E A D OL E S CEN T E S EM T ERRI TÓRIO S URB A NO S V UL NER ÁV EIS ?

modo a pensá-los em suas conexões diretas com a atividade
escolar e seus efeitos sobre esta. Em primeiro lugar, cabe aqui
indagar quais são as características gerais do engajamento
e aproveitamento escolar em regiões pobres e violentas.
De acordo com o IPEA, a taxa de reprovação em escolas
situadas em bairros violentos é 9,5 vezes maior que a
constatada em outras localidades, enquanto a distorção
entre a idade e a série escolar é quase 6 vezes mais alta
nas áreas violentas.
Recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
em parceria com a UNESCO, publicou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, IVJ – Violência, um
relatório que, entre outras questões, elencou três fatores
determinantes que implicam uma maior exposição de
crianças e adolescentes à violência. São eles a exclusão
escolar, a inserção precária no mercado de trabalho e,
por fim, o contexto socioeconômico no qual esse grupo
se vê inserido. Dentre esses três elementos, o relatório
enfatiza a frequência escolar como uma das mais importantes dimensões associadas à proteção de crianças e
adolescentes em relação à violência, sobretudo no que
tange ao homicídio.
A centralidade da escola na vida de crianças e adolescentes é apontada também nas pesquisas supracitadas do
Observatório de Favelas e do CESeC. No levantamento
realizado pelo Observatório, quase 80% dos jovens entrevistados não frequentavam a escola, tendo abandonado
a instituição entre o quarto e o sexto ano do ensino fundamental. A maior parte desses adolescentes parou de
estudar entre 15 e 16 anos, justamente o ponto alto das
curvas de homicídios com causa na violência urbana.
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Mas, além dos efeitos mais tangíveis da exclusão escolar,
também se encontram questões existenciais que afetam as
crianças e adolescentes. Sair da escola é sair do mundo,
deslocar sua existência para um projeto fulminante de
vida, que opera a passagem simbólica de uma criança
normal para a de um menino do crime – como é possível
captar no diálogo abaixo, extraído do livro A República dos
Meninos, de Diogo Lyra:
P: Quando você começou nessa vida, o que você fazia?
R: Tipo, eu era um garoto normal, fazia curso…
(...)
P: Você gostava da escola?
R: Claro! A escola é o mundo, vários ambientes!

Mas por que esses jovens abandonam a escola tão cedo?
É muito comum a perspectiva de que a exclusão escolar está
diretamente associada à contiguidade que crianças e adolescentes experimentam em relação ao mundo do crime. A
ideia de “sedução”, presente nesse tipo de interpretação,
opera em conjunto com outra presunção: a de que esses
jovens negam o mundo do trabalho e se enredam nas fileiras do crime em busca de dinheiro fácil. Entretanto, pesquisas empíricas contemporâneas têm contestado essas
premissas, como a pesquisa do CESeC Ganhar a vida,
perder a liberdade, ao argumentarem que é justamente
a socialização precoce no mundo do trabalho precário o
ponto de partida de um processo social que culminará na
exclusão escolar e na subsequente adesão de crianças e
adolescentes a um grupo criminal local. Apesar de tudo,
chama atenção que uma parte expressiva dos adolescentes
entrevistados nessa pesquisa mantivesse, em paralelo às
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suas funções no tráfico, outras atividades, como a escola
(34%), o trabalho lícito (11,7%) ou a participação em projetos
e cursos (9,6%). Como atestam os pesquisadores, isso indica “que a maioria dos adolescentes privados de liberdade
que entrevistamos investia seu tempo em projetos de vida
dissociados do ‘crime’ e cultivava uma perspectiva de futuro
diferente daquela propiciada pelas facções”.
Segundo o Índice de Homicídios na Adolescência, 60%
dos adolescentes mortos estavam fora da escola havia
pelo menos 6 meses (IHA, 2014), o que é um alerta para
o fato de que a exclusão escolar e qualidade do ensino
afetam toda a estrutura social, atravessando o discurso
de acesso, uma vez que este é insuficiente para sustentar
a permanência do aluno (IHA, 2014). Segundo os dados
do Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência,
73% dos jovens mortos em Fortaleza não estudavam; em
Horizonte, região metropolitana do estado, 89% dos que
morreram não estavam na escola. Outro trabalho sobre
sistema socioeducativo do Centro de Segurança e Cidadania
(CESeC) afirma que mais da metade dos jovens e adolescentes que foram presos por acusação de tráfico passou
por algum tipo de trabalho infantil (NAPOLEÃO e LYRA,
2020). Esses fatores envolvidos demandam mais coleta de
dados para realização de estudos e diagnósticos.
O PAPEL DA ESCOLA NA FAVELA

Em termos de escolas, principalmente da rede pública
no Brasil, existem inúmeros desafios. Em se tratando das
favelas, as necessidades para consolidação do direito à educação tem particularidades que demandam o diálogo entre
outras políticas públicas. Durante o trajeto de crescimento
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dessa população, inúmeras escolas foram construídas em
seus territórios, com o objetivo de implantar os equipamentos para conceder o direito e o acesso à educação. A
construção de escolas nesses espaços é, sem dúvida, uma
etapa da conquista, mas, quando pensamos em favelas e/ou
comunidades periféricas, não é apenas a oportunidade de
matrícula que concede o direito à educação, existem diversas
necessidades locais para que esse direito seja garantido. A
escola tem um papel fundamental nessas áreas em que
o Estado não reconhece o direito à segurança pública,
de desenvolvimento urbano, dentre outros.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
utiliza a categoria de aglomerados subnormais para diversos tipos de organizações sociais em território que seja
irregular ou informal, como favelas, assentamentos, ocupações, palafitas, entre outros. Segundo a pesquisa “Áreas de
Divulgação da Amostra para Aglomerados Subnormais”,
elaborada pelo IBGE e divulgada pela agência de notícias
do IBGE, apenas 1,6% dos moradores desses espaços
termina o ensino superior, enquanto 14,7% dos moradores de outras áreas finalizam a mesma etapa de ensino. 6
De acordo com o último censo do IBGE, cujo levantamento
gerou o Aglomerados Subnormais – Primeiros Resultados, a taxa de analfabetismo entre as pessoas com 15
anos ou mais que vivem em favelas é de 8,4%, o dobro
da relativa às áreas urbanas regulares de municípios que

6

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-deimprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14504-asi-censo-2010mostra-as-caracteristicas-territoriais-dos-aglomerados-subnormais-esuas-diferencas-das-demais-areas-das-cidades>. Acesso em: 03 dez.
2021.
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concentram essas comunidades.7 A taxa de analfabetismo no Brasil é 9,6%. E, segundo o INEP, no meio rural
brasileiro, a taxa de analfabetismo é três vezes superior
à da população urbana.
A redução do analfabetismo é prevista como uma das
metas do Plano Nacional de Educação (PNE), consagrado
pela Lei 13.005/2014,8 que estabelece as orientações para
que ações nesse sentido sejam tomadas até que, em 2024, a
taxa seja zero. De acordo com a meta, em 2015, o país deveria
ter atingido a marca média de 6,5% entre a população com
15 anos ou mais; porém, de acordo com o Balanço do PNE
realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
essa meta não foi cumprida até o momento, praticamente
a 2 anos para o vencimento do PNE. No que diz respeito à
educação inclusiva, também não foram encontrados dados
em territórios de favela.
Segundo o Censo da Maré 2020 9, apenas 37,6% da
população completaram o ensino fundamental e a metade desses não foi além. Dos que avançaram, quase todos
ficaram com o ensino médio completo. Também chama
atenção o número de pessoas que nunca frequentaram a
escola, alcançando o percentual de 8%, o que se aproxima
com a média nacional e de outras favelas.
Em Belo Horizonte, o estudo “Medindo a Desigualdade Socioespacial: os aglomerados subnormais em Belo
Horizonte”, o indicador de analfabetismo aponta que,
7

8

9

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-catalo
go?view=detalhes&id=792>. Acesso em: 03 dez. 2021.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 03 dez. 2021.
Disponível em: <https://apublica.org/wp-content/uploads/2020/07/
censomare-web-04mai.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2021.
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nas favelas, apesar de ter havido redução em relação
aos locais não favela, há 4 vezes mais analfabetos, o que
indica desigualdade de acesso entre a cidade formal e
as periferias (ENANPUR, 2017).
Em 2017, informações da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro indicaram que, por motivo
de conflitos armados, 467 escolas tiveram que suspender
suas aulas. Em 2018, as escolas no Complexo do Alemão
tiveram 10% de suas aulas suspensas, como consequência
da violência no território; em 2019, esse percentual subiu
para 15%. A educação seletiva no país ainda é pior para
as crianças moradoras das favelas, onde os indicadores
de desempenho – IDEB estão abaixo das escolas públicas fora dessas áreas. Esses números são reflexo da
segregação espacial, que não permite que as crianças
tenham seus plenos direitos garantidos, no caso, uma
educação de qualidade.
Por motivo dessa negligência de Estado em relação a
diversos direitos que afetarão a educação, as escolas nas
comunidades periféricas e favelas desenvolvem estratégias
criativas, realizam parcerias e criam projetos de valorização
do território. As iniciativas têm como objetivo aumentar a
integração da família com a escola, aumentar o protagonismo
dos alunos e desconstruir a imagem negativa das favelas,
expressa como sinônimo de pobreza e violência. Exemplos
disso são o Projeto Ser e Pertencer, na Penha, e Projeto
Meu Lugar, no Complexo do Lins, ambos na cidade do Rio
de Janeiro. O tema demanda estudos aprofundados sobre
as boas práticas educacionais nas favelas.
Gestores de escolas em favelas relatam que existe um
tipo de discriminação no momento da distribuição dos
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recursos públicos para as unidades escolares no território. No geral, sabemos que escolas nas favelas sofrem
de problemas estruturais piores que os das outras que
pertencem à mesma rede. Os problemas geralmente são
de infraestrutura e afetam as aulas normalmente, como
falta de água e luz. Também sofrem com arrombamentos
e furtos de diversos tipos de equipamentos que impedem
o seu funcionamento.
A integração com as famílias também ocorre com
dificuldade, muitos pais não sabem ler e escrever e têm
dificuldade de ajudar os filhos em casa, o que aumenta
o nível de importância das escolas desses locais. Muitas
vezes, os pais trabalham até tarde, a grande maioria são
famílias sustentadas por mães solo, o que torna o papel da
escola fundamental na construção dos sujeitos durante a
infância. A escola também oferece suporte de alimentação às crianças, situação de fragilidade em termos de
segurança alimentar que foi visibilizada e catalisada pela
Pandemia de Covid-19, como tem sido discutido através
do Observatório da Alimentação Escolar.
Segundo Marcelo Burgos (2009), no livro A Escola e
a Favela, as escolas e equipes pedagógicas tendem a
desconsiderar os matizes das famílias nas favelas. E,
quando a equipe escolar desconsidera as pluralidades
locais, gera estereótipos, que acabam por se dedicar
menos aos alunos da favela e da periferia, com consequências na motivação dos professores para trabalhar
nesses espaços.
A pesquisa realizada pela pesquisadora Andréia Martins
Santo (2011), Relação Família-Escola E Desempenho Escolar, que investiga o papel da família, teve como objetivo
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compreender o impacto dessa participação familiar nas
classes populares. Em seus resultados, foi observado que
os fatores econômicos, apesar de importantes, não são
determinantes para o sucesso escolar de crianças que
pertencem a setores sociais populares. Entretanto, a
participação das famílias no processo educacional dos
estudantes, com características endógenas, tem bom
impacto sobre o desempenho escolar e manutenção do
estudante na educação.
Segundo Santo (2011), a participação dos pais ou
responsáveis no processo educacional escolar sofre
influência da valorização da instituição escolar pelas
famílias, uma conscientização de que a educação é importante para o futuro dos estudantes. O efeito que essa
participação tem sobre o desempenho escolar serve como
subsídio para criação de estratégias que aproximem os
pais das escolas e demanda estudos sobre os resultados
dessas iniciativas. Com base nas informações coletadas, a
autora identificou algumas iniciativas nesse âmbito no país,
considerando quatro tipos de ações com resultados positivos: educar as famílias, abrir a escola para participação
familiar, interagir com a família para reforçar os vínculos
e incluir nas atividades a participação dos alunos.
É necessário criar uma cultura de valorização da escola,
o que inclui a implementação de políticas, como Custo Aluno
Qualidade (CAQ) constitucionalizado no Novo Fundeb, como
perspectiva de futuro além de gerar ações para melhorar a
qualidade da educação pública, estratégias de engajamento
dos profissionais da educação e ações integradas que visem
a atender as famílias com alunos que correm o risco de
serem excluídos. A educação nas favelas implica uma série
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complexa de fatores que devem ser considerados para que
as crianças tenham, de fato, o direito à educação garantido
– contemplando as características sociais e econômicas
das famílias, dos profissionais das escolas, da estrutura das
unidades, assim como os problemas de segurança pública
e outros do território.
No Seminário “Educação e Favela”,10 Debate Desafios da
Educação nas Favelas e Periferias (2019), Marcelo Burgos
aponta que as escolas não são negligentes, apenas não
há a politização da discussão territorial. O não reconhecimento das especificidades da favela e das periferias é
prejudicial para o processo pedagógico e gera uma vulnerabilidade escolar que afeta, inclusive, a frequência dos
alunos, culminando em um processo de exclusão escolar.
Nesse sentido, Burgos (2019) aponta que, na Rocinha, 18%
das crianças estão fora da escola. Uma das recomendações
para solucionar esse problema é refletir sobre a relação
entre território, escola e família.
Um artigo publicado, com origem na tese de doutoramento de Eduardo Ribeiro, cuja pesquisa teve como objetivo
observar os impactos da implementação das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPP) sobre os estudantes de favelas,
apontou que, nos territórios onde foram implementadas,
houve grande impacto na frequência, com aumento da presença escolar (RIBEIRO, 2020). Esse estudo aponta a relação
estreita entre violência e educação, também aponta que essa
política de segurança pública teve impacto sobre o funcionamento dos postos de saúde e outros espaços do território. A

10

Disponível em: <https://rioonwatch.org.br/?p=43027>. Acesso em: 03
dez. 2021.
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grande questão que verificamos é que não basta existir
o equipamento público na favela, é importante criar uma
cultura de valorização da educação com as famílias, que
a escola possa ser percebida como perspectiva de futuro.
É comum ouvir no território a falta dessa valorização da
escola, por exemplo, a comparação entre as oportunidades
dos pais e de seus filhos, como quando o pai de um menino
de dez anos disse “com sua idade, eu já me virava” para
uma criança que reside na Maré e vende balas em uma via
expressa da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, esses casos merecem atenção, mas não devem ser generalizados,
posto que muitos pais lutam nas favelas para seus filhos
terem acesso a uma educação de qualidade. Em escolas
do ensino médio, também os alunos mencionam que
não acreditam que a qualidade da escola deles seja boa
o suficiente para que eles tentem o nível superior. Dessa
maneira, é possível observar uma falta também de esperança por parte de todos na escola enquanto instituição
capaz de mudar a realidade. Essa falta de esperança tem
sua razão, já que os indicadores das escolas das redes
públicas são os piores.
Por conta dos problemas estruturais que afetam a rotina das crianças, parcerias são realizadas com as escolas,
como o Acesso Mais Seguro, acordo de cooperação entre
o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e escolas
municipais em territórios em que ocorre violência armada. O
programa Acesso Mais Seguro está sendo replicado em 12
cidades, entre elas Porto Alegre e Florianópolis. O objetivo
do convênio é a implementação da Metodologia de Acesso
Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais, por meio
de treinamento e preparação dos profissionais e alunos das
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escolas municipais.11 Para trabalhar com esses desafios, os
profissionais da educação chegam cedo todas as manhãs,
avaliam a situação de segurança e decidem se abrirão ou
não naquele dia.
Segundo a agência de notícias do IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2019, a exclusão escolar é oito vezes maior
em famílias que compõem baixa renda. Em 2018, 11,8%
dos jovens mais pobres tinham abandonado a escola sem
concluir, enquanto 1,4% dos jovens de classe alta largou a
escola; esta diferença percentual é quase oito vezes maior.12
. As favelas do Rio são os locais de maior concentração
de crianças e adolescentes que deixaram a escola, de
acordo com levantamento da Casa Fluminense, com base
no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud 2013). A Rocinha lidera o ranking com 17,1%, seguida do Jacarezinho, com 14,5%. Enquanto a média da
cidade é 3%, nas cinco maiores favelas, alcança a marca
de 10,3%. 13
A importância das parcerias tem se mostrado fundamental, como no Complexo da Maré – Rio de Janeiro, com a
Redes de Desenvolvimento da Maré, que apoia as escolas
nas estratégias de Busca Ativa e endereçamento das famílias
para os equipamentos equivalentes às demandas que elas
apresentam. Com as dificuldades de se encontrar os respon11

12

13

Disponível em: <https://prefeitura.rio/educacao/educacao-renovaacordo-com-comite-internacional-da-cruz-vermelha-para-implantacaodo-acesso-mais-seguro-em-escolas/>. Acesso em: 03 dez. 2021.
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25883-abandono-escolare-oito-vezes-maior-entre-jovens-de-familias-mais-pobres>. Acesso em:
03 dez. 2021.
Disponível em: <ht tp://w w w.cedca.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.
asp?ident=136>. Acesso em: 03 dez. 2021.
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sáveis pelas crianças nas 16 favelas, onde falta equipamento
de comunicação, trocas frequentes de número, assim como
o nome das ruas e numeração são muitas vezes inexistentes,
a estratégia é a busca do sujeito, que é em si a identificação
da residência. Dessa forma, existe uma organicidade nas
favelas que demanda experiência para se transitar e encontrar as pessoas.
A escola é o equipamento que tem maior contato
com as crianças do território; dessa maneira, é
um espaço ideal para a criação de estratégias de
diagnósticos e atendimentos que dialoguem com
os problemas do território que possam estar afetando o desenvolvimento integral e violação dos
direitos das crianças e adolescentes. Por exemplo,
criar planejamentos curriculares que visem ao protagonismo infantil para que as crianças se sintam
seguras para se comunicar com liberdade, o que é
de suma importância para construção do sujeito,
para o combate das violações e invisibilidades,
como a violência psicológica, física e doméstica.
Com parcerias interdisciplinares de escuta, é
possível dar atendimento e encaminhamento às
demandas de impacto psicológico e problemas
de saúde mental.
Sobre boas práticas relacionadas à favela e à educação,
algumas escolas no Complexo da Maré, que vinham sofrendo
com a suspensão das aulas por conta dos conflitos armados,
criaram um projeto chamado Laboratório Ampliado de
Convivência Escolar (LACE). As escolas que participam
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do projeto têm facilidade e o hábito de realizar de maneira
remota o ensino. Se houvesse um alerta de troca de tiros que
impedisse a abertura da escola, o aluno tinha um aplicativo
para que não perdesse o conteúdo daquele dia; quando começou a pandemia, o isolamento social e o distanciamento,
poucas unidades escolares tinham construído essa cultura.
O LACE também auxilia o aluno em classe hospitalar
ou em outra situação em que não pode se deslocar até
a escola. A estratégia não foi pensada para se tornar um
ensino remoto, mas um apoio ao presencial, uma extensão
física da escola. Na pandemia de Covid-19, as escolas que
têm o LACE registram maior número de acesso remoto
porque não foram apenas o acesso a equipamento, sinal
de internet e letramento digital que afetaram o ensino,
mas uma cultura realizar atividades dessa forma gerou
uma facilidade à adaptação ao ensino remoto. Mesmo
com uma deficiência de infraestrutura das famílias para
o ensino remoto, o hábito também tem impacto sobre a
motivação dos alunos.
Quando nos remetemos ao direito à educação, para as
crianças das favelas, vai muito além da matrícula, segurança
alimentar e doação de material didático. É, principalmente,
observar em quais condições as famílias desses alunos estão
vivendo. Isso demanda um diálogo intersetorial, que envolve
desenvolvimento urbano, assistência social, saúde e segurança pública para que o restante possa ser implementado
e acessado. Muitas vezes, é possível descobrir, no trabalho
de campo, pessoas em situação de extrema pobreza que se
adequam aos critérios para receber o Benefício de Prestação
Continuada (BPC), mas nem sabem do programa. Essa pluralidade de problemas exige um olhar específico das políticas
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públicas para esses espaços que são muito diferentes do
perfil do município em que estão inseridos.
A escola na favela é um espaço importante de socialização e de construção de subjetividades; por
isso, as famílias devem fazer parte do processo
educacional de seus filhos, para que aumente a
integração do território com a escola, e para que
o papel da escola seja visto como perspectiva de
futuro para todos, inclusive como espaço informativo sobre o acesso a direitos. Não é seu papel
resolver os problemas da segurança pública, mas
dialogar com órgãos competentes, criar estratégias de engajamento entre território, família e
estudantes é um caminho possível para mitigar a
invisibilidade do território em termos de detentor
de direitos, que se transfere para seus habitantes
desde a infância.
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Capítulo 3. Como a
invisibilidade se constrói?

O Brasil é caracterizado por um alto grau de divisão e
segregação social. Em geral, as capitais dos estados têm
áreas mais valorizadas, de acordo com investimento público e capital privado. Essa diferença cria oposições nos
espaços urbanos que condicionam a qualidade de vida dos
seus habitantes. As favelas e comunidades periféricas são
habitadas pelas classes populares e são consideradas
pelo território dominante como lugares onde a população carece de bens materiais e simbólicos culturais. São
julgadas como marginais e perigosas, o que estigmatiza
seus moradores. Esse pensamento dominante torna problemática a formação da subjetividade das crianças nas
favelas e o acesso às cidades, que, sob uma concepção
colonizadora, transformam-nas em sujeitos invisíveis a
seus direitos.
Crianças e adolescentes em plena fase de formação de
sua personalidade são induzidos ao desejo de conhecer o
novo, sendo este um território de poder e encantamento, que
faz, muitas vezes, irem ao encontro do mundo idealizado,
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onde tudo parece ser interessante. As crianças em territórios
conflagrados passam por situações que podem ter impacto
direto em seu desenvolvimento, em sua educação, na saúde
mental e na maneira como construirá, enquanto sujeito, seu
preparo e suas relações sociais em relação ao mundo. Nesses territórios periféricos e em situação de vulnerabilidade,
algumas possibilidades são negadas às crianças e adolescentes, muitos nunca saíram de seus territórios ou quando
saem são estigmatizadas ou ultrapassam suas fronteiras
para o abandono das ruas, o trabalho infantil, a exploração
sexual, o abrigamento e para o sistema socioeducativo. E,
em casos mais graves, morrem, vítimas da violência oriunda
dos conflitos armados.
As favelas são formas diferentes de organização socioespacial, marcadas pela negligência de Estado, com efeitos
sobre a sua infraestrutura que oportunizam a formação de
facções criminosas e outros problemas que tornam cada
local único e, por esse motivo, caracterizado por demandas
específicas. Em geral, a população é negra, um povo empobrecido historicamente por um colonialismo escravocrata
que não produziu apoio à população após a libertação dos
escravos e também não realizou políticas públicas voltadas
ao crescimento desenfreado das cidades, que é fruto de uma
migração interna em busca por oportunidades em termos de
trabalho e renda. É o racismo estrutural, como decorrência da
própria estrutura social (ALMEIDA, 2020). Essa população,
por ser negligenciada pelo poder público, não tem acesso
de qualidade aos equipamentos públicos, como educação,
informação, saúde e segurança. O pouco investimento territorial e o não reconhecimento dos direitos desses locais
sustentam a estagnação dos moradores há gerações.
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RACISMO AMBIENTAL E CORONAVÍRUS
Como parte dos direitos fundamentais assegurados
pela Constituição de 1988, figura, no art. 225, o direito
ao meio ambiente. Porém, a seletividade do Estado na
realização de políticas públicas e a participação do setor
privado em assegurar seus interesses impedem a universalização desse direito, atingindo a parcela mais vulnerável
da sociedade, que, além de padecer de desigualdades
socioeconômicas, passa a suportar mazelas ambientais
(ROCHA; ALVES, 2018). É nesse contexto que desponta
o termo Racismo Ambiental.
Nos territórios vulnerabilizados, as consequências
das diferentes formas de racismo se tornam evidentes, o
racismo estrutural, institucional, econômico e o racismo
ambiental são algumas dessas formas. Isso se caracteriza pela distribuição dos “ônus ambientais entre as
comunidades de pessoas negras e os benefícios entre as
comunidades brancas” (MACEDO JÚNIOR; CARVALHO,
2020). Os dados apresentados anteriormente sobre aglomerados subnormais expressam essa realidade, o que
também indica a falência das políticas de urbanização e
a irregularidade na distribuição de habitação e direito à
terra. Outra consequência desse processo de distribuição
urbana é a falta de saneamento básico e de acesso ao que
é de direito das populações que vivem nesses territórios,
como água e coleta de lixo.
Durante a pandemia de Covid-19, o racismo ambiental
mostrou sua face mais cruel, ceifando muitas vidas pela
falta de acesso às condições básicas de higiene, habitação
e também pela precariedade do sistema público de saúde
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e pela falta de políticas sociais para garantir segurança
alimentar. Segundo dados apresentados no trabalho “Novo
coronavírus e racismo ambiental: favelas brasileiras como
zonas de necropolítica”,
Passados dois meses da confirmação do primeiro
caso no Brasil (em 26 de fevereiro de 2020), tinha-se
um acumulado de quase 62 mil casos e mais de 4.200
mortes. Embora o Sudeste tenha mais casos, incluindo
o paciente zero, regiões mais pobres e com deficiências
sanitárias têm enfrentado diversos desafios no combate
à pandemia, como é o caso do Norte (com mais de 8
mil casos) e do Nordeste (com quase 20 mil casos confirmados). Enquanto a taxa de letalidade em São Paulo
chega a 8,4% e, no Rio de Janeiro, a 8,5%, estados do
Norte e do Nordeste apresentam percentuais similares
ou maiores. É o caso do Amazonas, com 8,1%, Pernambuco, 8,4%, e Paraíba, 9,2%.
No Rio de Janeiro, 1.393.314 pessoas vivem em assentamentos subnormais em cerca de 700 comunidades.
Porém, essa realidade não existe, segundo os dados oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. O painel Data.Rio,
que traz dados oficiais atualizados pelo Instituto Pereira
Passos (IPP), apresenta dados apenas da Rocinha (53
confirmados), Vigário Geral (18), Cidade de Deus (17),
Mangueira (15), Complexo da Maré (13), Complexo de
Manguinhos (11), Vidigal (6), Complexo do Alemão (2) e
Jacarezinho (1). O restante das comunidades cariocas,
aparentemente, ou não existe para a administração
pública, ou é simplesmente diluído em outros bairros,
o que impede um diagnóstico claro de como estão as
favelas brasileiras no combate ao novo coronavírus.
Barra da Tijuca, bairro nobre da capital fluminense,
apresenta 247 contaminados e 12 óbitos; desproporcionalmente, Bangu tem 91 casos confirmados e 13 óbitos;
Realengo tem 76 confirmações e 15 óbitos. Enquanto
a Rocinha apresenta 6 óbitos em 53 casos, Botafogo

80

territorios vulneraveis.indd 80

18/02/2022 14:40:00

CAPÍTULO 3. COMO A INVISIBILIDADE SE CONSTRÓI?

tem o mesmo saldo de mortos entre 130 casos confirmados; Leblon tem 3 mortos para 125 contaminados.
Já a Cidade de Deus tem também 3 óbitos, mas para 17
casos confirmados.
Na cidade de São Paulo, embora os bairros mais ricos
concentrem o maior número de casos confirmados do
novo coronavírus, são as periferias que têm apresentado
o maior número de óbitos provocados pela covid-19.
Bairros como Água Rasa (47,2), Pari (47,2), Artur Alvim
(44,8), Limão (42,7), Brasilândia (28,7) e Alto de Pinheiros (41,5) são os que registram mais mortes a cada 100
mil habitantes na capital paulista. A região central é a
área com menor número de mortos, mesmo tendo o
maior número de casos confirmados. (MACEDO JÚNIOR; CARVALHO, 2020)

A dificuldade de encontrar dados sobre outras regiões
periféricas do país durante a pandemia é, por si só, um
indício do que apresentamos ao longo do trabalho, a dificuldade de produzir dados sobre favelas no país. Os dados
apresentados aqui confirmam que o racismo ambiental é
uma grave violação de direitos humanos. (BULLARD, 2000)

É óbvio que, se todos esses problemas espaciais têm
inúmeros impactos sobre a população, por lógica, terão
influência sobre o desenvolvimento das crianças no local.
As próprias favelas são heterogêneas entre si, algumas têm
maior infraestrutura, mais equipamentos públicos e índices
de violência não homogêneos, enquanto outras são marcadas pela extrema pobreza e exclusão social total. A estratificação social, que é essa diferença socioespacial entre asfalto
e favela nas cidades, terá como uma das consequências
a estigmatização das crianças e adolescentes que vivem
81
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nesses espaços, que sofrem discriminação e racismo. Dessa
maneira, podemos afirmar que existem questões internas
que causam impacto sobre a vida das crianças dentro das
favelas, assim como externas, quando estas saem dos seus
territórios, não sendo bem-vindas em outros espaços quando
conseguem sair e ter o acesso ao restante da cidade, o que
lhes é um direito.
Não é incomum ouvir de adolescentes e crianças que
nunca saíram de suas favelas que o sonho é conhecer a praia,
entrar em um museu, parque ou biblioteca. Quando adolescentes moradores do Vidigal foram levados a uma biblioteca
pública do centro do Rio de Janeiro, disseram: “paga quanto
para entrar aí? Eu posso entrar mesmo?”. Ou seja, a imponência dos prédios das cidades e a falta de informação limitam
o trânsito das crianças, jovens e adultos aos meios públicos
de lazer, posto que não têm informação sobre os locais fora
das favelas. Alguns relatam que nunca saíram da favela em
que residem. Crianças na primeira infância no Complexo da
Maré relatam que seu maior sonho é ir à praia. Não existem
estudos quantitativos sobre o direito à cidade violado com
pessoas de favelas, mas esses relatos demandam estudos,
visto que essa falta informação impede que tenham acesso
a direitos que são delas.
Por se tratar de famílias que, muitas vezes, lutam pela
sobrevivência de maneira intensa, e a grande maioria delas
é composta por mães solo, é difícil levar os filhos para fora
da favela para conhecer espaços diferentes. Como solução,
a favela inventa maneiras criativas de entretenimento para
as crianças e jovens, como os chuveiros públicos no verão,
espaço para prática de esportes, assim como programas
sociais que surgem como apoio.
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Estudo intitulado “Os lugares da infância na favela: da
brincadeira à participação”, realizado por Pérez e Jardim
(2015), por meio de oficinas com crianças da favela da Babilônia, em que os pontos positivos e negativos do local são
apontados por elas, concedendo o protagonismo da avaliação do território, obteve resultados inéditos para o lugar,
posto que quem utiliza o espaço são as crianças.
Os espaços da favela mais apontados pelas crianças se
diferenciavam de reunir maior número de crianças, principalmente por serem planos, serem abertos ao ar livre, com
forte interação com a natureza, entre outros aspectos. O
pátio em frente à instituição de contraturno escolar era muito
usado pelas meninas para brincar de boneca. Segundo uma
profissional da educação, naquele espaço, funcionava uma
caixa d’água que fornecia água às famílias da Babilônia.
Segundo as pesquisadoras, a quadra da FAETEC era um
espaço utilizado pelas crianças para desenvolver atividades
coordenadas por adultos, como cursos de música, informática, prática e campeonato de esportes, mas, eventualmente,
para brincadeiras. Isso aponta para o papel socializador da
escola, que ultrapassa os limites da educação, pois é também um lugar em que as crianças se sentem seguras para
realizarem atividades de lazer. O papel na escola, dentro
dessa perspectiva, dentro das favelas, tem uma pluralidade
de funcionalidades (PÉREZ e JARDIM, 2015).
As crianças ocupam espaços destinados à infância,
como a pracinha, a escola e os projetos de contraturno
escolar, mas também fazem uso da mata, dos becos, da
praia, do campinho, da caixa d’água, entre outros lugares
da favela. A circulação das crianças se dá, predominantemente, na Babilônia e no bairro do Leme. Lá elas podem
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encontrar pessoas desconhecidas em quem “esbarram”,
demonstrando sua indiferença. Embora as crianças
frequentem uma escola no Leme, isso não garante o
contato e o convívio com crianças de diferentes classes
e contextos sociais. (PÉREZ e JARDIM, 2015, p. 504)

Na maioria das vezes, a opinião das crianças não é
considerada nos espaços públicos de discussão e decisão,
tampouco na construção dos projetos de intervenção do
lugar onde vivem e frequentam.
Reconhecemos que a favela é um espaço com origem,
configuração e lógicas culturais próprias, construídas, por
décadas, pelas pessoas que nela habitam. Suas práticas
culturais devem ser respeitadas, suas formas de interação
social, entretanto, muitas representações simbólicas são
apropriações que vêm de fora da favela, com valores embutidos por uma elite que as menospreza ou pelas sistemáticas
violações dos direitos fundamentais e humanos. É importante
ter a consciência desses intrincados imaginários que compõem o que é a favela. E, mesmo sabendo que é um espaço
com suas configurações próprias, que devem ser mantidas
em salvaguarda, não podemos relativizar os problemas que
afetam os moradores e o espaço. Em outras palavras, as
lógicas culturais sofrem influência do abandono histórico do
Estado, da violência vivida no cotidiano, no racismo estrutural
e do não reconhecimento das pessoas como detentoras de
direitos. Todos esses fatores descritos terão impacto sobre as
relações simbólicas e culturais que hoje estão consolidadas.
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A maioria dos direitos garantidos por lei, acesso à saúde,
à educação, à cidade e outros nas favelas são afetados diretamente pelo não reconhecimento do Estado à segurança
pública. A criança estar matriculada não garante que ela
tenha, de fato, seu direito garantido, pois a educação na favela demanda muito mais que a existência da vaga ocupada.
A violência e a violação dos direitos tornam as favelas e as
crianças e adolescentes que vivem nelas invisíveis ao Estado
em relação à sua condição de sujeito detentor de direitos.
Para que se tenha o direito à educação garantido, assim como o acesso ideal à informação sobre cuidados,
desenvolvimento e segurança alimentar para responsáveis
e gestantes, é necessária uma rede de proteção que faça
uma integração entre diversos setores. O papel das escolas, não somente nas favelas, mas como um todo, deve
estar mais comprometido com os serviços de proteção
para o encaminhamento das questões identificadas nas
crianças que necessitam de atendimento. Por isso, as escolas devem manter o diálogo constante com o Conselho
Tutelar, CRAS, CREAS e outros equipamentos.
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Nas favelas onde há muitos conflitos armados, é fundamental criar estratégias para realização de atividades escolares durante a suspensão das aulas para que os alunos não
sejam prejudicados. As questões territoriais demandam
um modelo de escola na favela planejado, considerando
diversos problemas estruturais, segurança pública e proteção social. E essas escolas devem incluir as famílias ou
responsáveis como sujeitos que precisam ser atendidos
pela instituição, assim como profissionais com perfil de
formação preparado.
É importante que se façam diagnósticos locais, por
meio dos municípios, sobre a necessidade da construção de creches e escolas nas favelas, sendo o ideal a
construção de unidades escolares em tempo integral
nos territórios. Para que isso ocorra, é necessário que
os planos diretores sejam elaborados em integração com
secretarias de educação e segurança pública, ou seja, as
políticas de desenvolvimento urbano devem incluir, em seus
planejamentos, os setoriais de segurança, saúde e educação, o que inclui a condição de veículos de integração entre
município e Estado. Isso demanda um diálogo intersetorial,
que envolve desenvolvimento urbano, assistência social,
educação, saúde e segurança pública para que os direitos
previstos na Constituição Federal e no ECA possam, de
fato, ser acessados.
A educação das crianças nas favelas deve ser considerada uma situação de emergência no campo do
acesso a esse direito. O papel da escola deve ir além da
oferta de vagas, deve se esforçar para a manutenção
da criança na escola e o compromisso com a qualidade
desse ensino, considerando a realidade das famílias e
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do território. Dessa forma, assim como algumas escolas já
realizam, devem-se criar estratégias para que as crianças se
sustentem nas escolas e seus professores e gestores sejam
preparados para atuar nesses locais.
As secretarias das redes municipal e estadual devem
oferecer cursos de formação especial para os profissionais que atuarão em territórios conflagrados por conflitos
armados para diminuir as transferências, a insegurança
e aumentar a conscientização por meio incentivos que
devem ser pensados.
É recomendado que as escolas tenham também apoio
dos equipamentos de saúde, com oferta de atendimento
relacionado à saúde mental, quando necessário, a todos
os envolvidos – profissionais da educação, alunos e familiares.
A maior recomendação é que as unidades escolares
pensem atividades para o aumento dos vínculos entre
profissionais da educação, família e território, para que
esses profissionais se integrem, se mobilizem em prol da
educação local, também para que as famílias pensem na
escola como perspectiva de futuro de seus filhos. Em relação
à sugestão de atividades integradas com os responsáveis, é
importante haver elementos que discorram sobre: crianças
como detentoras de direitos; importância da escuta e da legitimidade de suas falas; riscos que correm por terem medo
de se comunicar; gravidez na adolescência; protagonismo
infantil para que se tornem sujeitos engajados dentro e fora
de suas comunidades e importância de interações familiares
que não envolvam violência. Para isso, o levantamento de
boas práticas em favelas de todo território nacional pode
ser um bom caminho, principalmente em escolas onde
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os indicadores de frequência, exclusão e desempenho
tenham melhorado.
Nas atividades propostas às famílias, principalmente
as que contemplam gestantes e crianças na primeira
infância, um tema importante a ser trabalhado são
cuidados, desenvolvimento e segurança alimentar. As
escolas devem realizar diagnósticos próprios enviados às
secretarias de educação e realização de parcerias locais para
diminuição da exclusão, com o esforço de mapear as causas
do abandono, com a realização de Busca Ativa, com apoio
da Associação de Moradores, Ongs locais e moradores na
localização dos alunos que estão em risco e daqueles que já
se ausentaram. Por isso, é tão importante que se crie uma
escola orgânica com o território e as famílias na favela.
É importante que as famílias participem do processo
educativo, para que aumente a integração do território
com a escola e ocorram mudanças nas novas gerações.
Por fim, é primordial que se aumentem os investimentos públicos nas escolas públicas, de forma a garantir
educação de qualidade, com permanência e inclusão.
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Links e dicas úteis

- Observatório Legal do Marco da Primeira Infância
<https://rnpiobserva.org.br/>
- Programa Cidades Sustentáveis
<https://www.cidadessustentaveis.org.br/inicial/home>
- Censo SUAS
<https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index2.php>
- Early Childhood Matters 2017
<https://bernardvanleer.org/pt-br/ecm-article/2017/building-national-early-childhood-data-systems-laying-groundwork-equitable-quality-early-childhood-services/>
- Pobreza na Infância e na Adolescência
<https://www.unicef.org/brazil/relatorios/pobreza-na-infancia-e-na-adolescencia
- Projeto Primeira Infância na Maré
<https://mareonline.com.br/na-mare-e-tempo-de-se-pensar-a-infancia/>
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