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RESUMO 

 
O presente estudo se alicerça na discussão do uso da vivência artística como estratégia de proteção 
de direitos da adolescência em face às dificuldades inerentes ao parco financiamento e atenção 
dedicadas por parte dos governos para materializar a política pública de qualidade e o agravamento da 
questão social, aprofundando as desigualdades sociais. A metodologia envolveu a pesquisa dos 
formulários de matrícula/rematrícula dos participantes do projeto socioeducativo de um município de 
pequeno porte no interior de São Paulo no primeiro semestre de 2018, bem como Grupo Focal 
realizado com adolescentes. A pesquisa acabou por corroborar a dimensão do cuidado com os filhos 
ser culturalmente atribuída à mulher, 93,40% dos responsáveis pelas matrículas foram do sexo 
feminino. Revelou também que 67,65% dos responsáveis não tem vínculo trabalhista, sobrevivendo de 
trabalhos eventuais. Concluímos que os adolescentes encontram muitas dificuldades para fazer valer 
os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que os espaços que lutam para 
materializar esses direitos, o fazem em meio à muitos entraves. 
 
Palavras-Chave: Adolescência, participação social, Estatuto da Criança e do 

Adolescente  
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A relação entre a arte e o Serviço Social é matéria de interesse crescente nas 

produções científicas atuais, e esse interesse deve-se à compreensão da arte como 

poderosa ferramenta para possibilitar o despertar dos sujeitos sociais para a 

criticidade acerca da realidade que os cerca, no sentido de estimular para uma luta 

coletiva pela efetivação de direitos previstos constitucionalmente. 

 

O presente trabalho discute essa relação e, através da discussão desta relação 

em face a um sistema capitalista excludente, pretende dialogar com a possiblidade da 

arte e das manifestações artísticas como estratégias de proteção de direitos da 

infância e da adolescência, e despertar do protagonismo destes sujeitos. Assim, 

buscamos com esta pesquisa, entender um pouco melhor como as pessoas podem 

transformar sua realidade quando tem acesso ao lazer, à saúde, à moradia, e todo o 

roll de direitos previstos no ECA tendo em vista a importância deste documento.    

 

OBJETIVOS 

 

  Conhecer a percepção entre os adolescentes de um projeto sociocultural acerca da 

efetividade dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 



 Traçar o perfil do adolescente participante do Projeto, assim como verificar as 

formas de acesso às políticas públicas e às formas de participação; 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa se desenvolveu envolvendo os participantes de um projeto 

sociocultural de um município de pequeno porte do interior de São Paulo,  abrangendo 

duas etapas, quais sejam: análise dos formulários de matrícula/ rematrícula e Grupo 

Focal. A análise documental sobre a qual nos debruçamos, envolveu a análise de 102 

matrículas/rematrículas do ano de 2018 das crianças e adolescentes do projeto 

sociocultural. 

 

Optamos pelo uso de Grupo Focal uma vez que ele permite registrar a interação 

entre as pessoas, respeitando seus vínculos, laços e relações, possibilitando discutir 

sobre o ponto de vista dos sujeitos que participam do grupo.  

 

Muito embora no projeto envolvesse inicialmente a intenção de ouvir os 55 

adolescentes do projeto sociocultural, respeitando a maneira como esses sujeitos 

constroem suas relações de amizade e afeto, e privilegiar a maneira como os 

adolescentes se organizassem, propusemos que os Grupos Focais se dividissem em 

4, esperando ouvir todos os esses adolescentes, porém os adolescentes que 

efetivamente participaram foram 22 deles, que voluntariamente compareceram nos 

dias e horários, conjuntamente escolhidos por eles e o pesquisador.  

 

Os adolescentes que aceitaram participar receberam e assinaram um Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido no qual foram informados acerca dos objetivos e 

metodologia do estudo. Seus responsáveis também receberam e assinaram um 

Termo de Livre e Esclarecido onde também foram informados dos objetivos e 

metodologia da pesquisa, bem como do sigilo e do anonimato. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Dentro das discussões deste trabalho, que são o momento histórico em que se 

desenrolam a expressões da questão social, para entender a construção social da 



infância, bem como, os rebatimentos das desigualdades sociais consequentes do 

modelo de produção capitalista, sua expressões e caminhos, o conceito de “questão 

social” precisa ser contextualizado.  

 

Para Iamamoto,  

 
‘‘Questão social’ apreendida enquanto o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista que tem uma raiz comum: a produção 
social é cada vez mais social, enquanto a apropriação dos seus frutos 
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade.” 
(IAMAMOTO, 2006, p.126) 
 
 

Neste ínterim, seus desdobramentos, tidos como o conjunto de problemas que 

tem sua gênese no modo de produção capitalista, o qual, em larga escala, produz, 

reproduz e perpetua o acúmulo de riqueza por uma classe dominante, chamada por 

Marx como burguesia, e que divide injustamente os lucros da produção de bens e 

serviços com a classe trabalhadora, também cunhada pelo mesmo autor como 

proletariado, tida como mero mecanismo nesta intrincada relação de exploração.  

 

Mas, para nos aprofundarmos no assunto tema deste trabalho, qual seja a 

infância e a adolescência frente o cenário atual, faz-se necessário entender como a 

infância e adolescência foram se construindo socialmente, plasmando no atual 

contexto social. 

 

Tanto a infância como a adolescência construídas historicamente no decorrer 

dos séculos são consequência de muitos aspectos da própria vida social, e 

compreender isso é necessário para entender parte destes mecanismos sociais, 

políticos e culturais, muito intrincados. 

 

Para Bock (2007),  

A adolescência é vista como uma construção social com repercussões na 
subjetividade e no desenvolvimento do homem moderno e não como um 
período natural do desenvolvimento. É um momento significado, interpretado 
e construído pelos homens. Estão associadas a ela marcas do 
desenvolvimento do corpo. Essas marcas constituem também a adolescência 
enquanto fenômeno social, mas o fato de existirem enquanto marcas do 
corpo não deve fazer da adolescência um fato natural. (p. 68). 
 
 

Essa perspectiva nos permite criticamente analisar como o desenho de uma 

infância e adolescência, quase sem atenção ou representação claras por longos 



séculos, e é substituída, por um modelo que os localizam no centro do embate das 

forças econômicas atuais, formando o moderno entendimento acerca da temática.  

 

Em se tratando da atenção dedicada à construção de identidade e compreensão 

das especificidades desta fase do desenvolvimento, podemos afirmar que “as 

crianças ocuparam um lugar secundário no pensamento sociológico. Esses 

indivíduos, quando muito, foram considerados atores coadjuvantes, para não dizer 

apenas figurantes, nas análises das tramas. 

 

O ECA enquanto documento fruto de lutas históricas dos setores progressistas 

da sociedade brasileira em consonância com os movimentos mundiais que visavam 

proteger particularmente a infância e adolescência, compreende a infância e 

adolescência sob outra perspectiva, entendendo a infância/adolescência como 

período especial do desenvolvimento humano e estabelece em seu ar 3º: 

 

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros, meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” 
(BRASIL, 1990).  

 

Tendo por diretrizes a substituição de um modelo que compreendia a infância 

como objeto de vigilância e correção por um modelo que atenda a infância e 

adolescência sob a perspectiva da proteção integral, o ECA prioriza em absoluto essa 

parcela demograficamente representativa da população brasileira, bem como busca 

assegurar a esses sujeitos seu pleno desenvolvimento: físico, mental, moral, espiritual 

e social, com condições de liberdade e dignidade, demarcando assim mudança 

diametral na política pública para infância e adolescência, entendendo cultura, 

educação, saúde, lazer e cultura como direitos básicos e universais. 

 

O próprio direito à cultura, matéria deste estudo, mesmo num projeto 

sociocultural, enfrenta grandes entraves para se tornar realidade na vida destes 

sujeitos sociais. Mesmo estando num projeto social que usa a arte como estratégia da 

proteção integral, possibilitando acesso às aulas de canto, dança, violão, teatro, 



bateria, e futebol, essas aulas se dão longe das condições ideais, faltando por 

exemplo, espaço físico adequado para realização destas atividades. 

 
A distância entre os direitos e os mecanismos de participação social para que 

esses direitos sejam cumpridos acaba sendo grande, uma vez que esses sujeitos 

encontram espaços precarizados de discussão e participação, bem como recebem 

pouco estímulo para participação efetiva nos processos decisórios que os afetam, 

sejam na escola, ou mesmo na comunidade.  

 

O projeto sociocultural oferta atividades de teatro, dança, bateria, capoeira, 

iniciação musical, violão e futebol e se materializa como estratégia de proteção dos 

direitos da infância e adolescência possibilitando acesso às manifestações culturais, 

desenvolvendo habilidades e despertando potencialidades e o protagonismo juvenil.   

 

RESULTADOS 

 

Apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, que serão demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização 

dos resultados coletados que seguem:  

 

Gráfico 1 - Referente ao responsável pela matrícula e sua faixa etária, sexo, faixa etária e 

escolaridades das crianças / adolescentes, se houve reprova e sobre dificuldades 
educacionais. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada no Projeto Sociocultural do interior de São Paulo, fevereiro de 

2018. 

 Podemos observar que as mães são 93,40% dos responsáveis pelas 

matrículas/rematrículas do ano de 2018, isso coaduna com estudos que apontam o 



cuidado com os filhos como sendo tarefa culturalmente incunbida às mulheres. 

Destas, 37,25% tem entre 29 e 34 anos e 28,43% entre 35 a 40 anos, sendo, 

portanto, mães jovens. Ainda, em 2018, o sexo feminino representa 59,24% das 

matrículas/rematrículas, as crianças entre 9 a 10 anos representam 27,45% dos 

participantes das atividades; também 27,45% estão entre o primeiro e o quinto ano do 

Ensino Fundamental. Verificamos ainda que para 96,08% das crianças/adolescentes 

não houve reprova no processo escolar e 86,27% não tem queixas educacionais.  

 

Gráfico 2 – Referente ao bairro que reside, tipo de habitação, número de membros na 

família, tipo de família, escolaridade do representante da família, renda familiar e ocupação do 
responsável pela família e participação em programas sociais. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada no Projeto Sociocultural do interior de São Paulo, fevereiro de 

2018. 

 

Podemos observar que 48,04% residem no bairro São Geraldo e 39,22% no 

CDHU II, 79,41% moram em casa própria, sendo estas pertencente ao sistema 

habitacional público. As famílias com 4 a 5 membros representam 65,69% e destas, 

57,84% são famílias nucleares. Quanto aos responsáveis pela matrícula, 35,29% tem 

Ensino Fundamental II Incompleto e 28,43% tem Ensino Médio Completo. Quanto a 

ocupação e renda, 67,65% realizam trabalhos eventuais; 33,33% das famílias tem 

renda entre 1 e 2 salários mínimos e, 32,35% na recebe entre 3 e 4 salários mínimos; 

67,65% realiza trabalhos eventuais e 78,43% das famílias não está vinculada a 

nenhum programa social.  

 



Análise de Discurso: Tempo de pensar os significados 

  

Na presente fase deste estudo, discutiremos o conteúdo de algumas falas dos 

adolescentes que participaram dos GF. Faz-se necessário esclarecer que a análise 

do conteúdo seguiu os preceitos da metodologia construída por Bardin (1977). As 

falas foram classificadas como no seguinte exemplo: A1. A intenção de assim 

distinguir é meramente facilitar para o pesquisador a busca e revisão das falas dos 

adolescentes, não tendo qualquer outra finalidade, possibilitando assim, discutir o 

conteúdo das falas. Nos dedicaremos a discussão no presente trabalho à primeira 

categoria identificada na fala dos adolescentes. 

 

Quadro 1 – Categorias Empíricas  

Questão norteadora Categoria  Subcategoria 
Sobre o conhecimento 

acerca do ECA 
Conhecimento 

 
Conhecem com mais detalhes 
Conhecem superficialmente 

Quais direitos 
conhecem do ECA 

Direitos Educação 
Saúde 

Moradia 
Proteção 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 

Categoria 1- Conhecimento sobre o ECA 

 
Sobre o conhecimento que os sujeitos possuíam acerca do ECA, é possível 

perceber que alguns adolescentes conheciam o Estatuto da Criança e do Adolescente 

com maiores detalhes. Alguns se referiam com uma visão até mesmo histórica, um 

tanto quanto fragmentada, mas ainda assim uma visão histórica de que o ECA passou 

a existir num dado momento e que ele ‘revolucionou’ a maneira como eram tratadas a 

infância e a adolescência, até mesmo protegendo do trabalho infantil, que por vezes 

era exigência da família na visão deles. Alguns inclusive aludem que a intenção do 

ECA era mudar a maneira como eram tratadas e que, essa população passou a ser 

tratada como sujeitos de direitos. 

 
Ele veio meio que pra tentar revolucionar as coisas. Eu sei que antes, não sei 
exatamente se foi isso, mas antes, aquelas crianças trabalhavam, desde 
muito novas e ele veio pra mudar aquilo. Pra ter uma esperança pros jovens, 
pros adolescentes. A1 
 
É ser tratado como pessoa, assim, normais, iguais, todo mundo ter um 
próprio... como dizer? Com direitos. A3 
 
Ah, que serve pra proteger as crianças. A7 



Outros adolescentes fazem confusão sobre o que é o Estatuto, não sabendo por 

exemplo se tratar de um Lei. Alguns confundem até mesmo o ECA com um espaço 

físico acreditando se tratar de um prédio localizado no centro da cidade, como nos 

casos acima em que um adolescente confunde o Estatuto com o CREAS e outro 

afirma que o ECA está instalado próximo ao velório municipal, onde está hoje 

instalada a delegacia da mulher. Foi possível notar uma dificuldade para falar sobre o 

que conheciam sobre o Estatuto em alguns os grupos focais, essa dificuldade parece 

estar muito associada à idade e tempo de participação nas atividades do projeto 

sociocultural. 

 

O CREAS? Não, ECA! Conheço.A4 
 
Eu acho que protege. Tipo, é... Sei lá, na hora de falar dá um branco..., mas 
acho que protege sim, mediador, não protege? A8 
 
Tem um lugar que é o próprio ECA, não tem? Que é aqui, perto do velório. 
A2 
 
A gente sabe, pelo nome que é uma coisa que foi escrito pra proteger os 
nossos direitos, agora conhecer, conhecer, eu não sei falar não. A6 

 
 

 Podemos perceber que, a falta de informação consistente acerca dos direitos e 

garantias previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente faz com que falte clareza 

acerca até mesmo dos mecanismos de participação social que o próprio ECA prevê, 

fazendo com que esses sujeitos se tornem vulneráveis a toda violação dos direitos, 

tendo em vista ao não conhecimento dos mesmos.   

 

Categoria 2- Direitos 
 

Quando discutido acerca dos direitos nos grupos, a maior parte dos 

adolescentes referiu-se prontamente sobre saúde e educação como sendo direitos 

que se encontravam assegurados para estes sujeitos no ECA, conforme relatos 

abaixo: 

Saúde. Educação. Adolescente J 
 
Escola. Saúde. Adolescente E 
 
Educação. Porque sem educação você não vai pra frente. Na nossa sala 
mesmo, tem gente que não tem educação em casa, e isso vem da casa 
mesmo, e da escola também... Adolescente A 
 



Porque eu sei dos meus direitos. Eu sei que tenho direitos. E isso faz com 
que eu meta a cara, que eu brigue. Adolescente H 

 
 Chama a atenção a maneira como eles associam a questão da 

educação diretamente ao trabalho, logo nesta idade, alguns manifestando, inclusive a 

aprovação ao trabalho desde cedo para que possam ‘comprar suas coisas’. 

 
Eu acho que não sou totalmente contra que “de menor” não poder 
trabalhar. Eu não sou contra. Devia poder. Ele não tá sendo obrigado a 
fazer uma coisa que ele não quer. Que aí ele já vai poder comprar as 
coisas que ele quiser. Adolescente A 
 

É! É mesmo. E que tem mãe que tem mais de quatro filhos, assim, e tem 
uns que gostam de comprar as suas roupas. Adolescente M 

Sem ter uma educação escolar, como é que você vai aprender a ler e 
escrever? Como vai arrumar um serviço bom, na vida? Adolescente H 

 

 Notamos que, muito embora o Estatuto seja um importante instrumento jurídico 

de proteção integral à infância e à adolescência, a falta de acesso às discussões e 

espaços de debate amplo acerca do mesmo, acaba impactando a visão destes 

sujeitos acerca dos seus direitos, dificultando de sobremaneira a efetivação das 

garantias que o ECA resguarda.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo revelou a relação muito clara entre as dificuldades sociais 

enfrentadas pelos adolescentes e a participação social na cobrança por efetivação de 

direitos. Fica muito perceptível a visão dos adolescentes sobre o conhecimento de 

alguns de seus direitos, mas os entraves que experimentam para materializar os 

mesmos se avolumam. 

 

 Esses sujeitos e suas famílias enfrentam muitos embaraços na efetivação dos 

seus direitos, todavia, cabe ressaltar que esses sujeitos não se acovardam da luta. 

Eles traçam trajetórias de afeto e de enfrentamento. Os adolescentes que este 

pesquisador teve contato são sujeitos combativos, inteligentes, com uma liderança e 

protagonismo que precisa ser estimulado e valorizado. São sujeitos cheios de sonhos 

e de gana de alcançar lindos voos. 

 

 



FONTES CONSULTADAS 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977. 

 
BRASIL. Lei no 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 1990a. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 13 jul. 1990a. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.html. Acesso em 19 ago. 2018. 
 
BOCK. A. M. B. A adolescência como construção social: estudo sobre livros destinado 
a pais e educadores. Rev. Sem. Da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 
Educacional, São Paulo, v. 11, no 1, jan/jun 2007.   

 
FUZIWARA, A. S. Lutas sociais e direitos humanos da criança e do adolescente: uma 
necessária articulação. Rev. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 115, p. 527-543, 

jul./set. 2013 
 
IAMAMOTO, M. V. As dimensões ético-políticas e teórico-metodológicas no Serviço 
Social contemporâneo. Serviço Social e saúde: formação e trabalho profissional. São 
Paulo: Cortez, 2006, p.116-196. 
 
NETTO. J. P. “Questão social”: elementos para uma concepção crítica. In: BRAZ, 
Marcelo. (Org.). Samba, cultura e sociedade: sambistas e trabalhadores entre a “questão 
social” e a questão cultural no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 

 
SILVA, T. R. Pratas, grifes, grana e novinhas: adolescências, sociabilidades e ato 
infracional. Curitiba, CRV, 2016. 

 


