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Resumo 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na atuação do Fórum de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sergipe – Fórum DCA-SE em torno da 

participação e controle social da sociedade civil sobre as ações do poder público na oferta e 

execução das políticas públicas para a infância e adolescência e, para tanto o artigo apresenta 

um resgate da sua trajetória histórica na luta pelos direitos infanto-juvenis em especial entre 

os anos 2001 a 2009, no qual se demonstram que as estratégias político-educacionais adotadas 

pelo Fórum DCA-SE o caracterizam como um movimento de educação não formal na linha 

paulofreireana de valorização do diálogo, incentivo e respeito à construção da crítica pública, 

que identifica o Fórum DCA-SE como um movimento educativo de promoção e defesa dos 

direitos humanos da criança e do adolescente. 

 

Palavras-chave: Educação, sociedade, criança e adolescente. 

 
Abstract 
 

This article aims to present the results obtained in the performance of the Forum to Defend 

the Rights of the Child and Adolescent Sergipe - Forum DCA-SE around the participation and 

social control of civil society on the actions of public authorities in the supply and 

implementation of public policies for childhood and adolescence and to this end the paper 

presents a recovery of its historical background in advocacy for children and youth in 

particular between the years 2001 to 2009, where it was shown that the political and 

educational strategies adopted by the DCA Forum TO characterize it as a movement of non-

formal education in line paulofreireana recovery of dialogue, incentive and as the construction 

of public criticism, which identifies the DCA-IF Forum as a educational movement to 

promote and protect human rights of children and teenager. 
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Nas décadas de 1970/80, no Brasil, a atuação dos movimentos sociais tinha o 

objetivo de mudança e transformação social contra as práticas repressoras do regime imposto 

pela ditadura militar e se traduzia em lutas populares de inserção de suas reivindicações, 

acolhidas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual se garantiu os 

princípios de participação da população nos processos decisórios e a mudança das práticas de 

elaboração e execução de políticas públicas. (PEREIRA, 2002, pág. 30).  

Além disso, os anos 80 e 90 foram de crise econômica e ao mesmo tempo de 

efervescência das iniciativas populares. Irene Rizzini, em seu livro intitulado “A Arte de 

Governar Crianças”, retrata que ao lado do controle do Estado sobre a sociedade havia a 

reconquista de direitos importantes para fomentar a expressão e participação das massas.  

A autora destaca que a partir dessas lutas e pressões sociais, e dentro das 

correlações de forças, os direitos da criança e do adolescente são colocados em evidência por 

inúmeras organizações, destacando-se, o MNMMR - Movimentos Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua (Barbetta, 1993), a Pastoral do Menor, Entidades de direitos humanos, 

ONGs, que apresentam emendas para a defesa dos direitos da criança e do adolescente, e que 

refletem também as discussões internacionais, consubstanciadas nas Regras de Beijing 

(1985), nas Diretrizes de Riad (1988) e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança (1989). 

Essas garantias constitucionais possibilitaram a criação de novos espaços de 

debates para a construção de políticas públicas em nosso país. Ainda de acordo com Irene 

Rizzini, a partir do intenso lobby realizado por órgãos do governo e da sociedade, junto aos 

parlamentares para que fosse criada a Frente parlamentar suprapartidária pelos direitos da 

criança e do adolescente, multiplicam-se no país os Fóruns DCAs de Defesa da Criança e do 

Adolescente. E em 1988 diferentes grupos interessados na defesa da criança e do adolescente 

como a Pastoral do Menor, MNMMR, Frente Parlamentar Nacional de Defesa da Criança, 

Universidade Católica de Goiás, Igreja Metodista, Crami, Comissão de Direitos Humanos da 

Bahia, Centro de Defesa do Menor de Belém, Amapá, Rio de Janeiro, Centro de Direitos 

Humanos de Campo Grande, Centro de Cultura Luís Freire de Pernambuco, Centro de 

Estudos da PUC/São Paulo e ASSEAF, Associação de Ex-alunos da FUNABEM, criam o 

Fórum Nacional DCA (Defesa da Criança e do Adolescente), com 46 instituições da 

sociedade civil filiada – Ver revista Fórum DCA, n.1, Brasília, março de 1993. 

 Esses fóruns, nas realidades estaduais vão contribuir para uma educação mais 

participativa com perspectivas garantidoras de direitos fundamentais e em Sergipe, uma das 

estratégias utilizadas de fortalecimento dessa participação foi à realização dos debates 
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permanentes em torno dos Direitos Humanos infanto-juvenis promovidos pelo Fórum DCA-

SE – Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sergipe. 

Nessa perspectiva, as iniciativas e estratégias utilizadas por algumas entidades, a 

exemplo na década de 90, do MNMMR/SE, AMABA, SACI, CESEP em especial, e na 

atualidade, o movimento de entidades e militantes - Fórum DCA-SE, foram, na realidade 

política de Sergipe, agentes propulsores de articulação e diálogo dos variados atores que 

direta ou indiretamente fizeram acontecer à política de atendimento aos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente.  

Essa percepção inicial da trajetória do Fórum DCA-SE nos levou a formulação de 

algumas questões desafiadoras, a saber: quais os espaços de intervenção e/ou controle social 

na problemática da infância em Sergipe? Quais as estratégias educativas de fomento da 

participação popular que estiveram em processo nesse espaço? Quais os desafios e as 

possibilidades de ampliação e fortalecimento dessa participação?  

Mediante essas questões inquietantes definimos como objeto de estudo, as 

estratégias político-educacionais adotadas pelo Fórum DCA-SE em diferentes períodos. 

Assim, este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos nessa atuação em torno 

da participação e controle social da sociedade civil sobre o poder público e as políticas 

públicas para a infância e adolescência e, para tanto esse artigo, como já exposto, resgata a 

trajetória histórica do Fórum DCA-SE na luta pelos direitos infanto-juvenis em especial entre 

os anos 2001 a 2009, demonstrando que as estratégias político-educacionais adotadas o 

caracterizam como um movimento de educação não formal na linha paulofreireana, 

identificando-o como um movimento educativo de direitos humanos da criança e do 

adolescente. 

 

II – A Trajetória do Fórum DCA-SE nos anos 2000 e as Estratégias de Educação 

 

No que tange a temática da infância em Sergipe no final da década de 80 e início 

da década de 90, o que se tinha eram algumas iniciativas locais e significativas por parte de 

algumas entidades da sociedade civil organizada como, a Associação de Moradores do Bairro 

América - AMABA, SACI – Sociedade Afro-Sergipana de Estudos e Cidadania de Sergipe, o 

CESEP – Centro Sergipano de Educação Popular de Sergipe, MNMMR - Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que contavam com a parceria e o apoio do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos/SE.  
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Em termos de mobilização social em prol das políticas públicas para a infância, 

somente na década de 90, a partir das alterações ocorridas na constituição de 88 e com o 

advento do ECA, é que se tem uma ação mais unificada que foi em torno do Fórum DCA-SE, 

mas naquele momento constituído por representantes de entidades não governamentais e 

governamentais. 

O Fórum DCA-SE então surge na década de 90, e inicialmente, sua luta é limitada 

a criação dos conselhos de direitos previstos na legislação.  

De acordo com o ex-presidente da AMABA, Emanuel Rocha, nesse período as 

reuniões eram convocadas pelo gestor governamental, representada pela secretaria municipal 

de assistência social e cidadania e isso causava estranhamento por parte das entidades mais 

participativas politicamente, que entendiam que a iniciativa para a composição de um fórum 

dessa natureza deveria ser da própria sociedade. 

Emanuel cita como exemplo de força social pelos direitos da criança e do 

adolescente em Sergipe a mobilização liderada pela AMABA, que articulando o juizado de 

menores, Visão Mundial, a Fundação Centro Brasileiro da Infância e Adolescência – CBIA, 

UFS, antiga FEBEM – Fundação do Bem Estar do Menor e Políticos, em parceria com o 

CESEP, realizou uma das maiores passeatas promovidas pelo movimento social em Sergipe: 

A “Passeata Contra a Violência” e o Lançamento da Campanha “Não Matem Nossas 

Crianças”. (ROCHA, 2009, p.146).  

Em seu livro intitulado, “Bairro América: A Saga de uma Comunidade”, Emanuel 

conta que essa passeata contou com mais de 10 mil pessoas, protestando contra a violência 

cometida contra a criança e o adolescente de Sergipe, e, segundo a OAB – Ordem dos 

Advogados do Brasil, em 1990 foram executadas 140 crianças e adolescentes em Sergipe por 

um grupo de extermínio. Por força da articulação dos atores envolvidos foi lançado o “Dossiê 

Sobre o Grupo de Extermínio de Crianças e Adolescentes em Sergipe”, que foi divulgado 

nacional e internacionalmente, graças a colaboração do MNMMR, MNDH e da Anistia 

Internacional, que se encarregaram de fazer repercutir em todo o Brasil e no exterior.  

Emanuel afirma ainda:  

 

“nessa época o que existia de mobilização social eram as iniciativas de 

bairro, em especial o Bairro América na sua luta pela melhoria da qualidade 

de vida dos moradores, que impactava na situação de crianças e 

adolescentes, a exemplo da mobilização contra a poluição produzida pela 

fábrica de cimento que assassinou muitas crianças no Bairro América e 

proximidades. As iniciativas em relação a este público eram dos projetos 

locais, mas que não contava com qualquer ação do Fórum DCA-SE” 

(RELATO de Emanuel Rocha em entrevista, 2010) 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

 

5 

Em nível nacional as articulações pela inclusão na constituição Federal do 

reconhecimento da criança e do adolescente como prioridade absoluta repercutiu nos Estados, 

fazendo com que os mesmos se mobilizassem para se unir a esta luta pelo reconhecimento da 

criança como sujeitos de direitos e com prioridade absoluta, assegurados hoje pela 

Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

Analisando essa correlação de forças entre a sociedade e o Estado, na concepção 

ampliada de Poulantzas, “o Estado não possui poder próprio” (1980, p. 169) e o “o poder de 

classe é a base fundamental do poder em uma formação social dividida em classes cujo motor 

é a luta de classes” (Poulantzas, 1980, p. 50). 

Com esse entendimento, em Sergipe, representantes do MNMMR e adolescentes 

protagonistas no cenário estadual, participaram do grande encontro em Brasília articulado 

pelo movimento social nacional, para debater coletivamente a política da infância, o 

protagonismo juvenil e pressionar o legislativo para o acolhimento das emendas 

constitucionais e a criação da Frente parlamentar pela infância. 

A partir da inserção dessas alterações na lei e por força da vontade popular outro 

desafio se colocava para os Estados, que era a implantação das exigências acolhidas pelo 

ECA, entre elas a criação dos conselhos de direitos, regularização das entidades de 

atendimento e criação dos conselhos tutelares, motivo pelo qual a secretaria tentou articular o 

fórum DCA convidando as entidades, o que justificava a participação de entidades 

governamentais e não governamentais em torno desses objetivos comuns.  

Finalmente é criado em 1994 o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

de Aracaju – CMDCA, com a composição paritária definida em lei municipal.  

De acordo com Robson Anselmo, então presidente da SACI:  

“Após a criação da lei estadual e municipal de Aracaju e finalmente a 

criação dos conselhos de direitos o Fórum DCA-SE naturalmente se 

desarticula, passando as entidades a se reunirem apenas no conselho de 

direitos de Aracaju que no cotidiano, percebia a importância de uma 

qualificação dos conselheiros de direitos dos representantes das entidades de 

atendimento na formação política da participação ativa nas discussões 

relativas à infância e novamente passa a existir um novo movimento de 

retomada e tentativa de rearticulação do Fórum DCA-SE dessa vez 

mobilizada pelas entidades da sociedade civil e não mais pelo município, em 

especial pela SACI e MNMMR  e contando com a participação exclusiva de 

representantes da sociedade civil e não mais de ambos os órgãos, resultando  

na elaboração do Regimento interno e assinatura pelas entidades da Carta de 

Princípios do Fórum DC-SE  no ano de 2001” (RELATO de Robson 

Anselmo em entrevista, 2010). 
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Depois da concretização do objetivo do Fórum DCA-SE de criação dos conselhos 

de direitos, houve uma restrição de participação neste espaço exclusiva às ONG’S, seguido de 

um momento de desarticulação como se a razão de existir do Fórum DCA-SE fosse somente à 

criação dos conselhos de direitos e tutelares.  

Esse momento perdura até que um novo objetivo surge diante da necessidade de 

fomento da participação política das instituições nos conselhos de direitos, enfim na área da 

infância e de qualificação destas dentro das próprias entidades de atendimento no sentido da 

atuação em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, voltando o Fórum 

DCA-SE a se rearticular. 

       Como em todo movimento de controle social, verificando a trajetória histórica do 

movimento da infância de Sergipe, percebe-se que na participação da sociedade no controle 

das políticas públicas, em especial, para a criança e o adolescente, há um processo de diálogo 

constante seja com a sociedade, seja com o Estado, concomitante a um processo de 

intervenção sociopolítico que se manifesta de forma mais ou menos eficaz e efetiva, com 

maior ou menor intensidade a depender da conjuntura sociopolítica que se apresenta, motivo 

da existência constante dos momentos de desarticulação seguida de um processo de 

rearticulação permanente, neste caso do Fórum DCA-SE. 

De acordo com Gramsci (1995), isso ocorre porque o Estado ampliado é também 

repleto de contradições, mantido por um certo "tecido hegemônico" que a cada momento 

histórico é criado e recriado em um processo constante de renovação dialética. Assim, no 

momento em que a sociedade civil é agregada ao Estado-coerção, tudo passa a ser Estado e 

nesta sua concepção, o Estado, é entendido como um bloco hegemônico composto pela 

sociedade política representada pelas instituições políticas e de controle legal constitucionais 

(sistema educacional, as instituições religiosas e os meios de comunicação), que em resumo 

representa o âmbito da força, e pela sociedade civil que se percebe como uma esfera “não 

estatal”, que inclui a economia e que em resumo representa o âmbito do consentimento. Daí o 

movimento de articulação, desarticulação e rearticulação do movimento de Sergipe. 

Assim, rearticulado então, em 2000, após a proposição e aprovação da carta de 

princípios e do regimento interno do Fórum DCA-SE assinado e oficializado em 2001, houve 

bastante articulação e muitas conquistas durante os anos seguintes como: qualificações sobre 

os direitos da criança, a participação em pré-conferências e conferências dos direitos da 

criança e do adolescente de Aracaju, realização de seminários sobre a infância, reuniões 

permanentes com as entidades pautando constantemente a temática, outros.  
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Nesse período outras entidades e representantes se somaram ao Fórum DCA-SE 

na tentativa de fortalecê-lo e se fortalecer enquanto coletivo para o exercício do controle 

social sobre as políticas públicas, a exemplo do Conselho Regional de Psicologia – CRP, 

Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH/SE, Criança e Liberdade – CRILIBER, 

Grupo Mexa-SE, além de outras entidades que lentamente foram se aproximando. 

Porém, em meados de 2004 as ONG’S foram deixando de participar e naquele 

momento o Fórum DCA-SE contava muito com a atuação/empenho do MNMMR, que ao 

fechar, abriu uma lacuna e, mais uma vez, o Fórum passa por um período de desarticulação 

por conta da situação do MNMMR. 

Segundo o registro de relato de Robson Anselmo em reunião do Fórum DCA-SE: 

“o FDCA tem uma razão de existir: que as ONG’S possam ter esse momento 

de construção conjunta, entendendo que o que as entidades fazem com as 

crianças, se algum dia se bastou em seus atendimentos, na atualidade existe 

um Estado que dita para estas um ordenamento que por sua vez estabelece a 

prática que deve ser direcionada às crianças e aos adolescentes. 

Principalmente depois do ECA  todos devem estar adequado a essas 

diretrizes e princípios que norteiam a política que envolve  a criança e o 

adolescente. Essa política não se basta no atendimento nas entidades(...) é 

importante estar em sintonia, estar regrado e compreendendo a política que 

norteia  a prática em questão” (DEPOIMENTO registrado em ata de 

reunião do Fórum DCA-SE, 2005).  

 

Paulo Freire (2005), em sua obra intulada “Pedagogia do Oprimido” afirma a 

importância de se fomentar espaços de promoção de diálogo constante sobre a realidade 

vivida, com o intuito de analisar criticamente o cotidiano daquele que é oprimido no sentido 

de possibilitar a este o uso da palavra a partir daquele que vive a opressão, pois ninguém 

melhor do que aquele que vive a opressão para entender a situação de ser oprimido. A partir 

dessa concepção que Paulo Freire identifica de educação dialógica, no qual “o diálogo é a 

essência da ação revolucionária” (FREIRE, p.154) é possível alcançar um estágio de educação 

de caráter libertário, de empoderamento das classes oprimidas e libertação da classe opressora 

da sua condição de opressor.   

Dessa forma, com o objetivo de motivar as entidades e militantes pelos direitos 

humanos a se articularem em torno de um movimento que fosse exclusivo da sociedade, com 

capacidade de interlocução, mobilização pelos direitos humanos, nesse caso o Fórum DCA-

SE, a coordenação constantemente buscou debater a necessidade da participação da 

militância, da liderança, do movimento, enquanto força política social, em um conjunto, um 

coletivo, cuja motivação maior de existência fosse a perspectiva de contribuir nas 
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problemáticas gerais relacionadas à criança e ao adolescente promovendo o diálogo 

permanente. 

No início de 2005 foram inúmeras as reuniões esvaziadas, que contavam com 

apenas com participação daqueles que seriam a nova coordenação do Fórum DCA: Legião da 

Boa Vontade - LBV, Lar Infantil Cristo Redentor, Criança e Liberdade - CRILIBER e União 

Brasileira de Mulheres - UBM. 

No final deste mesmo ano, atendendo a resolução do CONANDA – Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum DCA articulou a escolha das 

entidades não governamentais para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Aracaju, passando a intervir na formulação desta política por meio da 

aprovação das resoluções, e se inicia uma articulação maior com os atores do poder público, 

entre eles o município de Aracaju e ainda com o Ministério Público, através da participação 

nas discussões sobre o reordenamento dos abrigos em Sergipe, debate sobre a valorização da 

convivência familiar e comunitária e formação dos profissionais nas instituições de 

atendimento, em um movimento que parte da própria sociedade e não o contrário.  

Ainda na esfera das estratégias, o FDCA-SE assume a parceria na mobilização 

promovida pelo MNDH-SE da sociedade civil para a construção do II Informe Alternativo da 

Sociedade Civil sobre o cumprimento do PIDHESC – Pacto Internacional pelos Direitos 

Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, cujos objetivos foram oferecer aos especialistas 

do Comitê DESC/ONU, um subsídio para a compreensão da realidade brasileira em relação 

aos direitos humanos e ainda se dirigir aos agentes do poder público brasileiro para que, 

ouvindo a sociedade, pudessem encontrar propostas para fazer avançar a realização dos 

direitos humanos como sua responsabilidade primeira (Contra Informe, 2007). 

No estreitamento da relação com o governo municipal e estadual, em 2006, o 

Fórum DCA-SE lança-se no cenário Estadual com muito maior evidência a partir do 

lançamento da Campanha Nacional Criança Não é de Rua, estimulando a sociedade sergipana 

a despertar para a realidade da quantidade de criança e adolescentes em situação de rua e o 

poder público em relação ao cumprimento do dever da execução das políticas públicas 

contando com a ouvida constante da sociedade. Essa discussão foi debatida na capital e nas 

regiões sul e leste, nos respectivos municípios de Itabaianinha e Japaratuba, contando com a 

adesão mediante assinatura em documento oficial dos prefeitos da capital e de vários 

municípios das regiões citadas além de militantes, secretários da administração pública e 

entidades não governamentais. Inicia-se também a partir deste momento uma relação muito 
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próxima com a imprensa sergipana que passa a acolher as pautas de atividades do Fórum 

DCA-SE. 

Na capital, o evento contou com a participação de mais de 400 pessoas. O Fórum 

DCA-SE começou também a participar dos debates promovidos pelas casas legislativas, 

realizando palestras para os parlamentares municipais e estadual sobre a temática da infância, 

provocando-os constantemente para necessidade da efetivação da Frente Parlamentar pela 

criança e pelo adolescente, do respeito ao princípio da prioridade absoluta no orçamento 

público e da necessidade da operacionalidade das políticas públicas garantidoras de direitos. 

Em termos de maior participação, o ano de 2007 foi o marco de expressão do 

Fórum DCA-SE, no sentido de ir para o embate político, de posicionamento, união, 

articulação, interlocução e  aglutinação da sociedade civil organizada frente aos assuntos 

referentes à criança e ao adolescente.  

No início desse ano o governador anunciou publicamente a transferência da 

gestão das Unidades de cumprimento de medidas socioeducativas para adolescentes, da 

Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social – SEIDES para a Secretaria de 

Justiça -SEJUC, que passou a administrar as unidades contando com a atuação do DESIPE – 

Departamento do Sistema Penitenciário.  

Na avaliação do Fórum DCA-SE, esta transferência representou por parte do 

Estado, uma concepção estigmatizante de que o problema vivenciado por adolescentes que se 

encontram inseridos nesta realidade é um problema de justiça e de polícia e não social. Aliado 

a esse fato, uma vez que as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas são 

destinadas a adolescentes que se encontram na faixa etária estabelecida pelo ECA, a partir dos 

12 anos, no momento em que o regime socioeducativo das unidades é realizado por agentes 

penitenciários, no entendimento do Fórum DCA-SE, enquanto o Brasil discutia o Projeto de 

Lei de Redução da Maioridade Penal no  âmbito do Senado, o Estado de Sergipe 

arbitrariamente se antecipou na decisão. 

Nesse contexto, no momento em que havia um discurso generalizado de que a 

sociedade civil de Sergipe não participava politicamente e, portanto, não se mobilizaria e 

muito menos teria força para se articular e se aglutinar para reverter a decisão do governo 

estadual, o Fórum DCA-SE, representado por sua entidades filiadas e militantes da causa, 

começou a se reunir semanalmente, contando sempre a cada reunião com mais entidades 

representativas, militantes, parceiros e, posteriormente com alguns profissionais das unidades 

socioeducativas, que informavam a realidade dentro das unidades e a partir daí, reforçavam a 
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necessidade emergente de diálogo com o Estado e muita luta e união para a retirada o 

DESIPE das unidades, e a garantia dos dispositivos definidos pela Lei 8069/90.  

Ao tempo em que buscava dialogar com o Governo Estadual, o Fórum DCA-SE, 

então denunciava essa realidade ao CONANDA, Ministério Público, Juizado da 17ª Vara 

Cível, Entidades Nacionais e internacionais, através do encaminhamento das atas de reunião 

do Fórum DCA com o posicionamento contrário das entidades à posição do governo, além 

das atas das reuniões dos conselhos de direitos que por unanimidade também se posicionaram 

na mesma direção contrária. Vale ressaltar que nas reuniões de votação a cerca deste 

posicionamento tanto no conselho de Aracaju, como no Estadual, todas as entidades filiadas 

ao Fórum se fizeram presentes para acompanhar cada voto.  

Após grande pressão da sociedade civil, atendendo ao pedido oficial do Fórum 

DCA o governo do Estado, através do Chefe do Executivo, recebeu uma comissão da 

sociedade civil composta pela coordenação do Fórum DCA, o Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB/SE, pais dos adolescentes, Conselho de Aracaju e Estadual da 

Criança, MNDH/SE, Movimento Negro Unificado - MNU, Fórum Associativo dos 

Conselheiros Tutelares de Sergipe, Pastoral do Menor, Sindicato dos Agentes de Medidas 

socioeducativas, todos articulados pelo Fórum DCA-SE, e resolve atender ao pedido do 

movimento social, paralelamente instituindo uma comissão para elaboração de um Plano de 

Gestão de Medidas Socioeducativas.  

Percebe-se que, na heterogeneidade deste processo, a crise da hegemonia do 

Estado acaba se manisfestando como um fator positivo para o coletivo. Gramsci, (2005),  

afirma que esta crise ocorre quando a classe social subalterna, consegue propor soluções 

alternativas e concretas aos problemas vivenciados pela coletividade nos momentos em que a 

classe dominante não  consegue dar as respostas no sentido de resolvê-los, que são justamente 

os momentos em que esta mesma classe não consegue impor a toda a sociedade a sua própria 

e complexa ideologia, tornando-se a classe dominada dirigente a criar um novo bloco social, 

momento em que se torna hegemónica.  

Na situação em particular, a pedido do Estado, por pressão da sociedade, o plano 

foi elaborado no prazo previamente estipulado de 30 (trinta) dias, após inúmeras reuniões na 

sede da OAB/SE, que na prática contou em massa com os representantes da sociedade civil, 

embora tenha sido criado para ser coordenado pelo poder público. Após a entrega do Plano o 

Governador do Estado cumpriu o acordado e efetuou a retirada do DESIPE das unidades de 

medida socioeducativa do Estado de Sergipe.  
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De acordo com o advogado Thiago Oliveira, que representava a OAB/SE na 

Presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente nos anos 2006 a 

2008:  

“Essa ação representou uma disputa de concepção entre os que 

acreditam na socioeducação e àqueles que defendem as práticas 

repressoras, disputa que perdura até os dias atuais” (RELATO em 

entrevista, 2010).   

 

Durante os anos de 2007 e 2008, o Fundo das Nações para a Infância – UNICEF 

realizou um trabalho de mobilização junto aos municípios do semi-árido sergipano com o 

objetivo de promover a região estimulando a melhoria dos indicadores sociais relacionados 

aos Objetivos do milênio (ODM), o impacto de programas e políticas públicas na vida de 

crianças e adolescentes, a gestão e participação social. 

Contando com a adesão de 100% do semi-árido, os municípios foram avaliados 

nos eixos de impacto social, gestão das políticas públicas e participação social, a partir de 

indicadores sociais levantados junto às fontes nacionais oficiais de informação como o 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação, IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Prefeituras e Conselhos Setoriais, tendo como ponto de partida os dados de 2004 e 

segundo critérios da renda, condições de vida e população. 

Reconhecendo a importância da atuação política do fórum DCA e considerando a 

falta de pesquisas em relação à realidade do campo nesta região, reconhecida como uma das 

mais vulneráveis em índice de desenvolvimento infantil, segundo dados dos órgãos oficiais 

nacionais, em 2007 o Fundo das Nações para a Infância - UNICEF convida o Fórum para 

firmar parceria através do Selo UNICEF Município Aprovado, a partir do qual as entidades 

passam a se deslocar para os municípios da região do semi-árido para realizar os fóruns 

comunitários de avaliação das políticas públicas infanto-juvenis, realizar oficinas de 

orçamento público para adolescentes do semiárido, na tentativa de estimular o monitoramento 

no interior do Estado dos investimentos municipais para a infância incentivando o 

protagonismo dos adolescentes.   

Os fóruns contavam com a participação local das representações comunitárias, 

religiosas, representantes dos povoados, de escolas, e enfim de toda a sociedade e ainda com 

uma grande mobilização e apoio dos governos municipais da região, empenhados pelo 

reconhecimento do selo. 
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Essas atividades foram estratégias importantes de descentralização das ações do 

Fórum DCA-SE para o interior do Estado em especial no semi-árido pelos motivos acima 

expostos.  

Outro momento importante foi a forma de atuação do Fórum DCA-SE durante a 

VII Conferência Municipal de Aracaju e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

na qual as entidades filiadas ao Fórum DCA inseriram neste espaço deliberativo, as propostas 

anteriormente debatidas nas reuniões e ao mesmo tempo algumas entidades facilitaram as 

discussões de grupos de trabalho de adolescentes para a prática do protagonismo juvenil e 

sobre orçamento público para a efetivação de políticas públicas Estadual e municipais.    

Em 2007 foi realizado ainda, o seminário de qualificação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), contando com a participação de vários 

representantes da sociedade civil e do poder público, entre eles, a coordenadora Estadual de 

Políticas Públicas de Sergipe, a primeira dama do Estado, e ainda a partir das participações 

nas discussões nacionais sobre o orçamento público, junto ao Fórum Nacional da Criança, 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e Associação Nacional 

dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - ANCED e Instituto Nacional de Estudos 

Sociais e – INESC, foi possível promover para os representantes da sociedade civil e 

assessores parlamentares, cursos sobre o orçamento público, que resultaram numa intervenção 

qualitativa no orçamento estadual fazendo com que no ano seguinte fosse aprovado o dobro 

de recurso para ser executado em 2009 pelo principal órgão de execução da política da 

infância no Estado - a Fundação Renascer. 

Em 2008, o Fórum DCA-SE promove um debate ampliado no Estado a partir do 

seminário criança e adolescente na agenda política na cidade de Indiaroba. Concorrendo com 

o maior evento de mobilização de Sergipe, promovido pelo governo do Estado – O “Sergipe 

de Todos”, o FDCA conseguiu mobilizar, reunir e aglutinar mais de 1.200 pessoas, de 54 

municípios, representados por gestores, parlamentares, usuários, colaboradores, conselheiros 

tutelares, juízes, promotores, policiais, conselheiros da assistência, lideranças, secretários de 

educação e outros.  

Nos anos seguintes o Fórum DCA-SE realizou ainda audiência pública em escolas 

da região do semiárido promoveu cursos e palestras sobre temas correlatos como exploração 

sexual, erradicação do trabalho infantil, promoveu eventos, seminários, firmou parcerias e 

lançou campanhas educativas de combate a violência, buscou dialogar com os operadores do 

direito (Ministérios público, juízes, promotores e defensores públicos), sugeriu, denunciou e 

se posicionou contrário as iniciativas de violência contra o Movimento dos Trabalhadores 
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Urbanos – MOTU, elaborando Nota Pública contra as ações arbitrárias e violenta da polícia 

de Sergipe, e também dos atentados contra a vida do militante  da infância ameaçado, 

Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município da Barra dos 

Coqueiros.  

O Fórum DCA-SE ainda prestou depoimentos em favor dos direitos humanos, 

participou de entrevistas explicando a necessidade da não redução da maioridade penal, 

realizou mobilizações para a garantia de direitos, exposições nas casas legislativas e em 

outros espaços sempre sob a ótica de que estes são espaços de educação permanente. 

Sua atuação se fez ainda no processo de mobilização para a alteração da lei 

estadual de composição do CEDCA, possibilitando a sociedade uma maior possibilidade de 

participação, uma vez que a antiga lei feria o princípio da paridade, privilegiando a 

participação em sua maioria governamental. 

Finalmente, em 2009, o Fórum DCA-SE, contando no início deste ano com 35 

entidades filiadas, lutou dentro dos conselhos para garantir a realização de pré-conferências 

em Aracaju, conferências municipais e territoriais dos direitos da criança e do adolescente no 

Estado, na perspectiva sempre de fomentar a avaliação crítica a partir dos que estão nas 

comunidades e pela primeira vez na história de Sergipe, mais de 60% dos municípios 

realizaram conferências municipais estimulados pelo CEDCA a partir da proposta que partiu 

da própria sociedade, todos, membros do Fórum DCA-SE. 

 

V - Considerações Finais 

 

No contexto ora apresentado, aliado ao potencial da sociedade civil de se inserir 

nos debates políticos das agendas municipais e estaduais, percebe-se por parte do Fórum 

DCA-SE, que foi pedagogicamente estratégico, senão a mais importante estratégia, promover 

um processo de diálogo permanente, constante e continuado com os variados atores sociais, 

na perspectiva de promoção de uma educação democrática para a cidadania, respeitando a 

heterogeneidade dos conflitos, as classes sociais, grupos e interesses diferenciados. 

O resultado desta atuação é o empoderamento da sociedade na busca dos direitos 

coletivos, a partir de uma visão crítica da realidade em um processo de conscientização da 

necessidade da construção de um projeto político de sociedade que de valorização dos direitos 

humanos e da classe trabalhadora.  

Numa perspectiva de educação libertadora, na linha do entendimento de Josué de 

Castro (1959) ao afirmar que, “uma educação que liberte o homem, eis o que aspiram os 
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povos do terceiro mundo, e isto supõe uma pedagogia da liberdade que os liberte da 

dominação da natureza e de outros grupos humanos de toda espécie de dominação”. Ao longo 

de algum tempo, o movimento social de Sergipe conseguiu intervir politicamente nas 

questões que dizem respeito à vida concreta das pessoas, nos processos de tomada de decisão 

da gestão pública mais diretamente na capital, fomentando o debate público, a construção da 

crítica pública e uma educação mais participativa e garantidora de direitos, como processos de 

formação recíproca que reafirmaram a importância da sociedade civil (pessoas e entidades) no 

processo de soma para a transformação social almejada, na qual as estratégias político-

educacionais adotadas destacam uma noção complexa de processos complementares de luta 

permanente e de construção histórica para a ampliação da participação e do controle social da 

política da infância no Estado pela sociedade. 

Fazendo um balanço geral em torno dos avanços e desafios alcançados a partir das 

estratégias anteriormente destacadas com o propósito de descentralizar, somar e envolver cada 

vez mais a sociedade civil organizada e a sociedade civil de um modo geral, e intervir 

politicamente nas políticas públicas para a infância a partir do controle social sobre o Estado, 

o FDCA conseguiu atuar como educadores no cotidiano, na concepção gramsciana, que 

examinando de perto o papel dos intelectuais na sociedade propôs a ideia de que os 

intelectuais modernos não se contentariam mais de apenas produzir discursos, mas estariam 

engajados na organização das práticas sociais. 

 Por fim, percebe-se na práticas educativas e estratégias utilizadas pelo Fórum 

DCA-SE uma relação clara com a concepção de educação que, segundo GOHN (2009), “não 

se restringe ao aprendizado de conteúdos específicos transmitidos através de técnicas e 

instrumentos do processo pedagógico” e, ainda com o princípio do ordenamento legal, a LDB 

– Lei de Deretrizes e Bases ( LEI Nº 9394 de 20/12/1996),  que destaca: 

 “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” ( art.1º,LDB). 
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