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EIXO: 5. EDUCAÇÃO E INFÂNCIA

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar a partir do relato de agentes públicos ligados à proteção de
crianças os principais tipos espaços de vulnerabilidade mais comuns no município de Paulo Afonso- Bahia. A
metodologia de pesquisa desse estudo tomou como base uma abordagem qualitativa, sendo também caracterizada
como sendo uma pesquisa do tipo descritivo e explicativo e de campo. As técnicas utilizadas foram à observação
indireta e entrevistas. Os sujeitos participantes desse estudo foram o Promotor de justiça da Vara da Infância e da
Juventude, a Secretária de Desenvolvimento Social e a Coordenadora e Conselheira do Conselho Tutelar do
Município de Paulo Afonso-Bahia. Os resultados aqui apresentados tornam-se relevantes por mostrar um estudo
sobre a atual conjuntura relacionada ao atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade e risco, aproximando
essa realidade do olhar das esfera pública, destacando-se que embora o município enquadre-se como sendo médio
porte, o mesmo apresenta como uma das cidades do interior da Bahia com frequentes casos de atendimento de
crianças em situação de risco, sendo o trabalho infantil e o abandono de incapazes os dados mais alarmantes, dentre
outros, como o caso de prostituição infantil decorrente pela localização limítrofe do município com três outros Estados
e a presença de malhas viárias que escondem mazelas como estas. Tudo isso, requer um olhar minucioso e uma
força tarefa de vários entes público, inclusive a Universidade, como forma fazer cumprir o ordenamento jurídico
vigente e os direitos das crianças.

Palavras-chave: Infância. Vulnerabilidade. Situações de Risco. Políticas Públicas. Paulo Afonso- Bahia.

RESUMÉ

Cette recherche est un objectif principal identifié à partir de relais d&39;agents publics liés à la protection des enfants
dans les principaux espaces de vulnérabilité et de partage des communes non municipaux de Paulo Afonso- Bahia.
Une méthodologie de recherche de l&39;étude comme base d&39;une approche qualitative, en même temps que la
recherche d&39;un type de descriptif et d&39;explication. As técnicas à propos de l&39;observation indirecte et des
entrevistas. Os sujeitos participantes de l&39;étude for the Promotor de justiça de la Vara de Infância et de la
Juventude, Secrétariat de développement social et Coordonnateur et Conselheira du Conseil Tutelar do Município de
Paulo Afonso-Bahia. Les résultats sont présentés sur la base d&39;une conjoncture relative à l&39;entrainement des
enfants dans une situation de vulnérabilité et de risque, à l&39;approche de la sphère publique, en particulier dans le
domaine de l&39;enquadre-se comme sur le moyen Porte, o mesmo présente comme une des villes de l&39;intérieur
de Bahia com frequentes les cas de atendimento des enfants en situation de risque, en cours de travail et
l&39;abandon d&39;incapacités des données plus réveil, dentre autres, comme o cas de prostituição infantil Limitrofe
do município avec trois autres États et présence de malhas viárias que escondem mazelas como estas. Tout cela
requiert une mine d&39;action et une force, une mission de divers entes publics, y compris une université, comme
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forma de faire l&39;ordre judiciaire sur les droits des enfants.

Mots-clé: Enfance. La vulnérabilité. Les situations à risque. Les politiques publiques. Paulo Afonso- Bahia.

1 INTRODUÇÃO

O tema vulnerabilidade e situações de riscos da criança vêm sendo discutido acerca de vinte anos no Brasil, sendo
um tema ligado ao trabalho infantil, prostituição, evasão escolar, drogas, etc. O impacto que as situações de riscos
que está agregado à vida da criança pode se estender até sua fase adulta, pois são muitos os traumas que estes
sujeitos carregam em sua vida. Desse modo, é possível afirmar que a família está envolvida diretamente nessa
realidade, uma vez que na fase infantil o dever da criança é apenas estudar e não ter uma responsabilidade de um
adulto.

Nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu conjunto de normas tem como objetivo a
proteção integral da criança e do adolescente, aplicando as medidas corretas para que seus direitos sejam
assegurados. Além disso, ele criou programas para combater esta realidade, como o Conselho Tutelar, um programa
que formula uma política de proteção a infância e a juventude. Além do ECA, estão inseridos neste contexto, o
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDA), sendo um órgão público responsável pelo
atendimento e defesa da crianças e do adolescente, assegurando a participação popular parítaria por meio de
organizações representativas.

Os direitos das crianças e dos adolescentes ainda requer muita prática para que esta construção da vulnerabilidade e
riscos contra a criança e ao adolescente sejam violados. O grande problema que vem sido discutido por diversos
autores e pesquisadores a cerca do tema é a posição da família nesse contexto social e educativo da criança, a falta
de cuidado e de atenção é um dos principais pontos negativos, como também o não comprometimento dessas
crianças irem à escola, levando a uma realidade pouco produtiva na vida da criança.

Contudo, as crianças necessitam ter em sua infância condições necessárias para um desenvolvimento gradativo, pois
é nessa fase que ela está condicionada a habilidades e competências que possibilitam mecanismos para uma
adequação de seus potenciais intelectuais, sociais, emocionais e físicos, considerando assim, a criança como um
sujeito social com características e necessidades próprias.

A realidade hoje vista em muitos lugares é de que muitas crianças estão a mercê de uma vida que não é adequada a
sua idade, são etapas puladas e uma vivência de maus tratos. Em Paulo Afonso-BA não é diferente, em vários lugares
da cidade existem crianças sendo exploradas no trabalho infantil, e o abuso sexual está presente na maioria das
vezes em situações familiares que existe a presença de droga e de maus tratos.

Nessa perspectiva, a importância dessa pesquisa se coloca como tema a relevâncias sociais no campo da educação,
onde a sociedade e educação precisam trabalhar de forma clara e objetiva na busca da comprovação e
comprometimento das leis desenvolvidas para assegurar o desenvolvimento gradativo da criança e do adolescente e
da proteção dos riscos de vida oferecidos pela sociedade de vivência.

Desse modo, o presente trabalho é resultado do projeto de pesquisa: A produção da Infância no Município de Paulo –
Bahia, no âmbito da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VIII entre os anos de 2016 e 2017, tendo
como um dos objetivos identificar os principais tipos de vulnerabilidade mais recentes no município de Paulo Afonso-
Bahia e quais os espaços de produção e vulnerabilidade infantil na cidade.

2 A PRODUÇÃO DA VULNERABILIDADE INFANTIL NA SOCIEDADE

O conceito de vulnerabilidade pode ser entendido como a condição de risco que o indivíduo se encontra. Neste
sentido, a vulnerabilidade pode ser relacionada a situações que o sujeito possa ser remetido a alguma possibilidade
de perigo, levando em consideração que são situações vinculadas diretamente em fatores sociais, uma vez que a
criança também é um indivíduo inserido na sociedade, ela sofre com as estruturas sociais que são oferecidas para ela.

A estrutura social é a soma dessas tipificações e dos padrões recorrentes de interação estabelecidos por meio delas.
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Assim sendo, a estrutura social é um elemento essencial da realidade da vida cotidiana, afirma Berger (1985).
Destaca-se que a realidade da vida social está fundamentada em ações que estabelecem um conteúdo para sua
vivência, de modo que a interação e construção do indivíduo é o que constrói a sua realidade, sendo ela, marcadas
por situações de risco ou não.

A vulnerabilidade infantil atinge vários pontos da vida social da criança, são evidências causadas por transtornos
mentais, que pode ter efeito duradouro na vida dos indivíduos afetados, podendo também causar problemas maiores
na vida adulta por carregar tais problemas por diversas fases da vida, principalmente desde a sua infância. As
crianças e adolescentes que sentem na pele em suas vidas são aquelas que se encontram em desigualdades sociais,
da pobreza à discriminação, falta de acesso a educação, abuso sexual, exploração de trabalho infantil, ausência da
família, resultando na falta de uma perspectiva de melhoria de vida, são indivíduos que não tem ofertas de projetos
futuros, pois vivem em situações miseráveis e acabam desacreditando na vida.

Ayres (1999) considera que a conformação da vulnerabilidade social acaba sendo constituída em torno de conjunturas
básicas: a primeira diz respeito à posse ou controle de recursos materiais ou simbólicos que permitem aos indivíduos
se desenvolverem, se aperfeiçoarem ou se locomoverem na tessitura social; a segunda remete à organização das
Políticas de Estado e bem-estar social, que configuram os componentes de oportunidades que provêm do Estado, do
mercado e da sociedade como um todo – ligeiramente associado à capacidade de inserção no mercado de trabalho e
acesso às políticas; e, por fim, a forma como os indivíduos, grupos, segmentos ou famílias organizam seus repertórios
simbólicos ou materiais para responder aos desafios e adversidades provenientes das modificações dinâmicas,
políticas e estruturais que ocorrem na sociedade, de forma a realizarem adequações e ocupações de determinadas
posições de enunciação nos jogos de poder da organização simbólica e política.

A discussão sobre vulnerabilidade inclui os fatores específicos da comunidade, sendo que os diferentes dispositivos
de marginalização infantil na sociedade estão ligados a produção da exploração infantil, uma vez que muitas crianças
e adolescentes são vistos como vulneráveis por programas de políticas públicas.

Segundo Berger (1985), a criança identifica-se com outros significativos por uma multiplicidade de modos emocionais.
Quaisquer que sejam a interiorização só se realizam quando há identificação. A criança observa os papeis e atitudes
dos outros significativos, isto é, interioriza-os, tornando-os seus.

Contudo, é possível afirmar que a socialização da criança desde a sua fase infantil é importante para seu processo de
desenvolvimento, pois é capaz de identificar a si mesma dentro de uma realidade social, sabendo também qual o seu
devido papel em meio a sociedade.

Luft (1936) diz que a criança é imersa em seu ambiente participando de um processo maior do que ela, constituída
muitas vezes de pouca consciência. Porém, ela tem algo mais valioso do que consciência: possui intuição de tudo, e o
saber inocente.

Nesse processo de desenvolvimento em seu ambiente social é, sobretudo, pensar a importância de preservar a
capacidade do indivíduo em seu meio. É possível compreender que existem diferenças nas realidades particulares,
por isso é fundamental que a criança nunca perca a essência de ser criança. Ela possui fragilidades, que por algumas
famílias estas fragilidades são invisíveis, na fase infantil ela sonha apenas em brincar, em ser livre, e não ter uma
responsabilidade de um adulto é necessário que se construa questionamentos iniciados dentro de seu próprio meio
familiar, e essa é uma realidade pouco vista nas famílias brasileiras, principalmente aquelas que sofrem pelo sistema
capitalista, aquelas que colocam seus filhos em situações de risco.

Luft (1936) define a infância como chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. Mas, se for esburacado
demais vamos tropeçar mais, cair com mais facilidade, o que acaba sendo até mais saudável, podendo nos dar a
chance de reconstruirmos nosso rosto. Quem sabe um rosto mais feliz e autêntico. Mas às vezes ficaremos
paralisados.

A família passa a ser extremamente importante para o processo social em que seus filhos estão inseridos, suas ações
determinará o futuro das crianças, se os pais obrigam as crianças a serem alienadas a vulnerabilidade, estas crianças
serão capaz de desistirem a procurar uma melhoria de vida, ficarão presas a uma visão de miséria e sofrimento, por
que foi essa visão que lhe foi apresentada em sua fase infantil, mas se sua família lhe oferecer meios de melhoria de
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vida, certamente sua realidade quando chegar a fase adulta será outra.

Luft (1936) discute essa questão de família, afirmando que um ambiente duro dentro de casa não prepara para
enfrentar a dureza da vida, como alguns preconizam. Ao contrário: para saber defender-se no terreno violento em que
vivemos, é preciso ter uma sólida raiz de afetos. Esse é o alimento mais importante que me podem dar desde o berço.

Na sociedade, o modelo da família nuclear tradicional, representado por pai, mãe e filhos, coexiste com uma
diversidade de outros arranjos familiares que, geralmente, não são vistos com bons olhos, levando a determinados
sujeitos da sociedade não valorizar esse padrão familiar. Contudo, a produção da vulnerabilidade infantil na sociedade
se forma a partir de uma realidade que as crianças são expostas, principalmente pelo abandono familiar e pelos seus
direitos não ser garantidos e executados conforme a lei estabelece.

3 CRIANÇAS EM SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E EDUCAÇÃO

Qualquer sujeito que se encontra em situação de risco social sofre mudanças em suas etapas da vida, principalmente
quando este sujeito está na fase infantil e, consequentemente perpassa até sua vida adulta com marcas deixadas
pelos sofrimentos vividos nesta fase. As principais crianças que se encontram em situações de risco no Brasil, são
aquelas que vivem na pobreza e miséria, cujos direitos de proteção que a elas não são garantidos. Desse modo, a
pobreza está associada a vida de milhares de famílias brasileiras, ela costuma andar lado a lado com o não
cumprimento dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, sendo os principais indivíduos afetados são as
crianças e adolescentes, pois, não respondem pela própria vida e, aquelas que respondem por estes são os que não
garantem a proteção e dignidade da vida de cada um.

São sujeitos que sentem na pele a desigualdade social, a falta de acesso à educação, ao lazer, a cultura, não tem
uma vida digna de criança, são postas em situações de risco não por escolha própria, mas por que são obrigadas,
criam em suas vidas uma falta de expectativa que pode ser carregada por todas as etapas do desenvolvimento,
sofrem com a falta de conforto, a falta de comida, com a exploração sexual, a exploração de trabalho, tendo assim,
sua autoestima consideravelmente agravado pela vulnerabilidade que vivem.

Nesse tocante a UNICEF (2011) convoca o Estado, a sociedade brasileira e as famílias a garantirem para cada um
desses meninos e meninas o direito de viver essa etapa de sua vida sob a lógica da equidade. Ou seja: livres da
desigualdade, mas celebrando a diversidade que torna cada ser humano único, sujeito de direitos.

O Brasil sendo um país em crescente desenvolvimento, infelizmente possui grande número de crianças em situações
de risco social. É fundamental superar as desigualdades, reduzindo a vulnerabilidade que limita o desenvolvimento da
infância. Pode-se afirmar que são crianças que necessitam que as medidas de proteção contida na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam garantidas e efetivadas.

Nesse ínterim, existente na sociedade brasileira um grande índice de crianças trabalhando; crianças que sofrem
abusos sexuais (sendo comercializadas ou não); crianças que em suas famílias existe a presença de usuários de
drogas, e, consequentemente, a violência está presente; crianças que passam fome por não receber os devidos
cuidados pelos pais e/ou responsáveis.

A educação é um direito fundamental para todo e qualquer indivíduo da sociedade, através dela o cidadão é capaz de
mudar sua realidade, podendo desconstruir e construir novos conceitos acerca dela. Ela possui um impacto em
diversas áreas de nossa vida, principalmente quando a educação é de boa qualidade.

Por meio da educação o sujeito garante o seu desenvolvimento social, econômico e cultural, e isso acontece na vida
adulta e/ou infantil. É essencial a educação na vida da criança, assim como essencial, ela também é um direito
garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É por meio da educação que o sujeito constrói um pensamento
crítico na sociedade em que vive.

Segundo Freire (2009) é interessante observar a etimologia da educação. Significa preciosamente um movimento que
vai de fora para dentro e depois vem de dentro para fora. Então a experiência desse movimento na vida é a
experiência do relacionamento entre autoridade e liberdade.

Sendo assim, pode-se destacar a evasão de crianças que sofrem a vulnerabilidade infantil como sendo um dado
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alarmante, pois suas famílias por diversas situações não se preocupam com o futuro das crianças e elas acabam se
distanciando dos estudos. O desenvolvimento de uma criança que frequenta a escola é completamente diferente
daquela que não frequenta, desde cedo aquelas que não têm o acesso devido, sofrem com as consequências, são
roubados seus sonhos desde cedo, sonhos estes que carregam marcas sofridas para o resto da vida.

É evidente que a educação é um movimento revolucionário, sendo necessário acreditar na mudança da realidade
desses sujeitos violados, principalmente quando estes sujeitos são crianças. A escola torna-se o lugar onde elas
precisam estar presentes e não em lugares que arriscam suas vidas trabalhando, um estado de vulnerabilidade social,
onde precisam ter esse atendimento independente da classe em que está inserida. Segundo a Constituição, a
educação deve ser garantida, desde a creche até o ensino fundamental enquanto criança, visando seu pleno
desenvolvimento cognitivo.

Contudo, é possível afirmar que a infância vem passando por várias mudanças desde o final do século XIX, época que
a história da infância começa a ser descoberta, e mesmo assim, até a década de 1970 eram poucos os estudos
referentes a este campo. Fica claro que, a criança tinha sua fase violada, sendo vista ao adulto. Suas fases de
desenvolvimentos eram atropeladas por um sistema meramente demarcado por exploração.

Dentro dos limites da primeira infância, a discriminação moderna entre meninas e meninos era menos nítida: ambos
os sexos usavam o mesmo traje, o mesmo vestido, afirma Áries (1981). É possível observar que existia uma relação
específica entre os brinquedos de meninas e de meninos, a infância era tida como depósito de costumes
abandonados pelos adultos.

Destaca-se que séculos atrás, não existia tanta discriminação como nos tempos atuais, aqueles meninos que
brincavam com bonecas de meninas eram os mesmos que brincavam de bola, e vice-versa. As crianças brincavam
dos mesmos jogos e participavam das mesmas brincadeiras com os adultos. As cenas da infância da Idade Média até
o século XIX eram pintadas nos quadros de grandes pintores, como exemplo, Amoult do século XVII, gravuras de
crianças jogando boliche.

Em relação à educação do século XVI, Áries (1981) enfatiza queos educadores eram mais tolerantes, embora
tivessem o cuidado de não ultrapassar certos limites. Sabe-se disso através dos livros escritos para os escolares,
onde estes aprendiam a leitura, a escrita, o vocabulário latino e, as boas maneiras: os tratados de civilidade e os
colóquios que, para se tornarem mais vivos, colocavam em cena vários alunos ou um aluno e seu mestre. Foram
diálogos que importantes sobre os costumes escolares.

A educação a partir do final século XIX a pedagogia se tornou mais natural no contexto da sociedade Áries (1981)
através dos seus estudos diz que o sentido da inocência infantil resultou, portanto, numa dupla atitude moral com
relação à infância: preservá-la da sujeira da vida, e especialmente da sexualidade tolerada quando não aprovada
entre os adultos; e fortalecê-la, desenvolvendo o caráter e a razão.

Portanto, pode-se haver uma mera contradição, pois de certa maneira a infância era conservada, embora vista como
sendo mais velha do que o marco histórico. Não só a educação teve marcas na história da infância, a família teve seu
espaço marcante nesse contexto. Áries (1981) diz que devemos reconhecer a importância do florescimento
iconográfico que a partir do século XV, e, sobretudo XVI, sucedeu a esse longo período de obscuridade: o nascimento
e o desenvolvimento do sentimento da família.

Dessa maneira, a educação se fazia através da aprendizagem de afazeres domésticos ensinados por adultos que não
eram da sua família. Eram enviadas para essas outras famílias, para que começassem outra vida, tivessem outros
conceitos. Se compararmos a vida daquelas famílias com essas dos dias atuais é possível destacar algumas
características em comum. De modo que algumas famílias de fato, colocam suas crianças para que outras famílias
tomem posse ou até mesmo estas crianças se tornam invisíveis aos olhos do ambiente escolar, por que seus pais não
se preocupam com seu desenvolvimento intelectual e sim, que elas apenas trabalhem dentro de casa e até cuidem e
“criem” seus irmãos que nascem sucessivamente.

Portanto, a invisibilidade social infantil começou a partir da antiguidade e se estendeu até nos dias atuais. Mesmo com
mudanças ocorridas durante a história da infância, ainda se vê a criança posta a uma realidade de sofrimento
referente a evasão da escola. Esta invisibilidade infantil provoca sentimentos de desprezo e humilhação naqueles
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sujeitos afetados por essa realidade, por mais que as conquistas ao longo dos anos tenham sido vistas, ainda é
possível melhorar este quadro para atuar no processo de mitigação infantil.

4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa se baseia numa abordagem qualitativa, tendo os sujeitos e suas realidades essenciais neste processo,
levando em consideração os aspectos inseridos nessa ponte entre o sujeito e sua realidade, traçando seus objetivos e
suas particularidades. Dessa maneira Minayo (1993) enfatiza que o material primordial da investigação qualitativa é a
palavra que expressa à fala cotidiana, seja nas relações afetivas e técnicas, seja nos discursos intelectuais,
burocráticos e políticos. Quanto aos meios, esta pesquisa será de pesquisa bibliográfica, de campo, descritiva,
explicativa, exploratória básica, cada uma tendo seu real significado no desenvolvimento da pesquisa.

O contexto formal desse estudo foi o município de Paulo Afonso – Bahia e os participantes dessa pesquisa foram: um
Promotor Judiciário, que atende na vara da Infância e da Juventude; um representante do Conselho Tutelar e; a
representante da Secretária de Assistente Social. A escolha destes sujeitos se deu a partir da significância do papel
de cada um aqui citado em meio à sociedade. E por último, a representante da Secretária de Assistente Social
facilitará para o entendimento das políticas sociais em meio a sociedade, e quais os avanços e desafios encontrados
por este profissional na realização eficaz dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.

A pesquisa ocorreu em três estabelecimentos da cidade de Paulo Afonso-BA: Secretaria de Desenvolvimento Social;
Conselho Tutelar e; Ministério Público (Vara da Infância e da Juventude). Na cidade são existentes dois Centros de
Referência de Assistente Social (CRAS) na intenção de atender a demanda de famílias em decorrência de pobreza e
que estão vulneráveis. Cada unidade possui profissionais para atender estes sujeitos, entre eles estão, o assistente
social, psicólogo, pedagoga e pessoal de apoio. Uma dessas unidades está situada na Rua Padre Lourenço, nº 264,
no Bairro Tancredo Neves II e a outra unidade está situada na Rua João Paulo II, nº 404, no Bairro Tancredo Neves
III.

Não obstante, os instrumentos a serem utilizados para a coleta de informações nesta pesquisa serão: entrevista
semiestruturada; observação simples; e registro fotográfico. Dentro desta pesquisa o objetivo é que os entrevistados
tenham uma relação fixa com o entrevistador, possibilitando um caráter qualitativo e o mais adequado para obter os
levantamentos de dados desejados pelo pesquisador.

Uma de suas características é a forma de como ela é desenvolvida, pois a sua rapidez na coleta de dado resulta que
os pesquisadores não se sintam exaustos ou cansados em seu processo. Este instrumento será utilizado juntamente
com o Promotor de Justiça no Ministério Público de Paulo Afonso-Ba, com o representante do Conselho Tutelar e com
uma representante de Assistente Social que atende na Secretaria de Desenvolvimento Social. O tipo de observação
feita de forma informal e espontânea, exigindo que o pesquisador tenha determinados cuidados para a obtenção da
coleta de informações, possibilitando uma maior compreensão e análise do problema apontado na pesquisa.

5 ANÁLISE E DISCUSSÇAO DOS RESULTADOS

5.1 MAPEAMENTO DE CASOS DE VULNERABILIDADE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

Os casos de Vulnerabilidade Infantil no Município de Paulo Afonso são diversos, para isso uma representante do
Conselho Tutelar da cidade respondeu algumas perguntas no que diz respeito a esse caso, como também o Promotor
da Vara da Infância e da Juventude onde trabalha diretamente no Ministério Público da cidade.

Para isso, a Coordenadora do Conselho Tutelar da cidade afirmou que o caso de vulnerabilidade mais frequente no
município é o abandono de incapaz, as mães jogam a responsabilidade da criança para o Conselho e deixam as
crianças praticamente órfãs. Quando isso acontece as crianças são levadas para alguma das Casas de Acolhimento
mantidas pelo município, como aqui já citadas existe a Casa de Acolhimento Menina Flor, que hoje possui acolhidas
sete meninas, e na Casa de Acolhimento Meninos da Terra, que hoje estão acolhidos dois meninos. Em conversa ela
disse que:

“Abrigo Menina flor, atende de 0 até 17 anos e 11 meses (meninas), mas criança de 0 a 6
anos sendo meninos, também ficam na casa, e a casa Meninos da Terra, que é para
meninos com mais de 6 anos. E uma que não é do município, situada no Moxotó,
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conhecida por Irmã Regina, ela acolhe crianças, mas é instituição com características dela,
recebe crianças do município de Paulo Afonso, como também de outros, diferente dos
abrigos, que so acolhe crianças de Paulo Afonso-BA. A de meninas ( capacidade para 20,
mas já ficou 22, 22), a de meninos a demanda é menor, tem dois atualmente. Sempre tem
uma equipe na casa que recebe as crianças, que fazem todo o trabalho para procurar os
familiares, na procura de abrigar estas crianças em seu própria família biológica.”

Freire (1991, p.07) enfatiza que a antiga “RODA”, ou as mães que deliberadamente optam por “doar” seus filhos,
abrindo mão do pátrio poder também nos colocam em situações claras e definidas que talvez facilitem pensar em
encaminhamentos definitivos com a busca de famílias substitutas e adotivas. O Promotor do Ministério abordou
claramente sobre esta questão, informando qual o principal papel do Poder Judiciário frente as medidas tomadas com
o caso de abandono de incapaz. Note-se:

“O poder judiciário pode determinar um encaminhamento da criança ou adolescente para
um abrigo, ele precisa ser provocado por alguém, pelo próprio conselho tutelar, por um
advogado, e creio que esse que esta sobre o abandono de incapaz, que a família não
cuida, não dá comida. O poder judiciário, dentro de um processo judicial, deve se dar uma
oportunidade de defesa prévia ao pai e a mãe ( quem esta sendo acusado), é melhor que
passe primeiro pelo poder judiciário, infelizmente o conselho tutelar acaba se deparando
com situações de um abrigamento forçado e sem uma preventiva que os magistrados
acha. Mas, o abrigo que recebe tem 24 horas para mandar um ofício para o juiz, contando
a história porque recebeu essa criança e com isso verá se ira determinar a devolução da
criança , enfim, tomar conhecimento daquela situação”, disse o Promotor em questão de
abandono de incapaz na cidade de Paulo Afonso/BA.

Além do fortalecimento e da manutenção dos vínculos afetivos entre os abrigados e seus familiares, outro aspecto se
mostra importante para a garantia do direito à convivência familiar das crianças e dos adolescentes em abrigos: a
busca da reestruturação de suas famílias. Assim, pais, mães e responsáveis poderão desenvolver condições para
receber seus filhos de volta, superados as dificuldades que determinam o afastamento. (SILVA, 2004, p.227)

Contudo, essa questão de reestruturação familiar se dá a partir de uma questão onde os pais por algum momento não
tem se quer condições para criar seus filhos. A Coordenadora do Conselho Tutelar disse que em casos que as
crianças são afastadas de seus pais ou responsáveis, os conselheiros sempre irão até a casa observar se realmente
existe a possibilidade de retorno das crianças até as suas famílias biológicas, ou também fazem as visitas se caso
ocorra retorno das crianças para sua casa, eles irão acompanhar se aquela criança esta tendo condições oferecidas
para sua permanência, como saúde, educação e alimentação.

Ainda sobre o abrigamento de crianças e adolescentes, Silva (2004) diz que o abrigamento é a sétima das oito
medidas de proteção especial às crianças e adolescentes indicadas no ECA. A sua aplicação tem decisão extrema,
pois, se a medida é de proteger crianças e adolescentes ameaçados ou efetivamente violados em seus direitos em
seu próprio convívio familiar, a necessidade de afastá-los da convivência com essas pessoas é eficaz.

Não só o abandono de incapaz é o tipo de vulnerabilidade existente na cidade de Paulo Afonso/BA, como também, o
trabalho infantil, onde as crianças arriscam suas vidas em prol de dinheiro e comida para si e, algumas vezes até para
o sustento familiar. Chiarelli (1989, p.256) diz que a Consolidação das Leis do Trabalho antecedeu tal dispositivo
constitucional ao dizer, no art. 403, que “ao menor de 12 anos é proibido o trabalho”. Logo depois, no parágrafo único,
estabelece critérios de graduação da norma protetora, asseverando que o “trabalho dos menores de 12 (doze) anos a
14 (quatorze) anos fica sujeito às seguintes condições, além das estabelecidas: garantia de frequência à escola que
assegure sua formação ao menos em nível primário; serviços de natureza leve, que não sejam nocivos à sua saúde e
ao seu desenvolvimento normal.

O município está tendo um trabalho constante contra o Trabalho Infantil. A rede toda se
uniu, tivemos capacitação de uma ONG de Salvador. Quando existe o caso de denúncia, o
conselho vai até o local, a gente adverte, a gente procura os responsáveis, tenta colocá-los
em um projeto oferecido pelo município, como o CRAS, CREAS, se persistir, a pessoa que
oferece esse emprego, ele é autuado, ai já parte para o pessoal da fiscalização. O papel do
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Conselho é proteger esta criança e observar se está indo pra escola, o porquê de ele está
ali, é feito todo um trabalho, afirmou a Coordenadora do Conselho Tutelar da cidade.

De maneira que foi confirmada estes casos de trabalho infantil na cidade através da observação indireta e registro
fotográfico, os locais que foram detectados estes casos de trabalho infantil foi no balneário prainha, crianças
carregando baldes de água para a lavagem de carros particulares no estacionamento público à beira do rio; outro local
foi no assentamento de lixão no bairro Benone Rezende, eram crianças na coleta de lixo e também no Ceasa, eram
crianças vestidas com fardamento escolar vendendo verduras.

Ademais, segundo dados do Relatório Anual do Conselho Tutelar de 2016 esses bairros apresentam os maiores
índices de ocorrência por localidade, totalizando juntos cinquenta e cinco por cento do total geral de ocorrências,
sendo as mais frequentes: abuso de incapaz (7,5%), abuso sexual (9,9%), agressão física (16,9%), maus tratos
(5,9%) e negligência (51,5%). Ainda segundo o mesmo relatório, duzentos e dezoito casos foram encaminhados para
o CRAS, centro e trinta e oito para o CREAS e setenta e três para a DEAM (Delegacia da Mulher) que supre a
ausência da DECA (Delegacia da Criança e do Adolescente) recebendo casos de crianças e adolescentes vítimas de
exploração sexual no município.

Percebe-se que estas crianças estão em situações de risco por algum motivo, e que possivelmente são os próprios
pais que as colocam a mercer desta situação, ocasionando um estado de vulnerabilidade além de infantil, familiar.
Além dos casos citados acima, como por exemplo, o trabalho infantil e abandono de incapaz, a Coordenadora do
Conselho Tutelar falou sobre os casos de exploração sexual na cidade, em fala disse:

“A questão da exploração sexual, existe. Todo mês fazemos um levantamento, um
relatório, com todas as violações, encaminhamos para o Ministério Público, SEDES. Todas
vão para a delegacia e são acompanhadas pela psicóloga do Creas.”.

Com base nessa análise, ficou claro os principais casos de vulnerabilidade cometidos contra as crianças e
adolescentes da cidade de Paulo Afonso/BA, além de que estes que sofrem casos de vulnerabilidades tem seus
direitos violados e acabam sofrendo as consequências indiretamente. Os sujeitos entrevistados, em suas falas
abordaram questões em que ficam evidenciados os direitos totalmente distanciados de serem efetuados na vida das
crianças e adolescentes, desde o início de sua vida, até fase adulta. Como de fato o Promotor da Vara da Infância e
da Juventude afirmou, que o abandono de incapaz passa a ser um dos piores casos de vulnerabilidades cometidos
contra a criança, o pai e a mãe são negligentes demonstrando descuidado com seus filhos, os colocando em
situações de risco na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas no município trabalham de forma ativa para que estes casos sejam acabados, mas esta realidade
não ocorre somente no município de Paulo Afonso, como também em diversas cidades do Brasil. A desigualdade
social afeta a vida daqueles que estão à margem da pobreza, as crianças por vezes são “obrigadas” a trabalhar para
sobreviver, e sofrem com o descuido das famílias irresponsáveis, faltando em suas vidas uma educação de qualidade.

Outro questionamento era relacionado aos principais casos de vulnerabilidade na cidade de Paulo Afonso-BA. Então,
através de informações dadas pelo Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude que atua no Ministério
Público da cidade e da coordenadora das Conselheiras do Conselho Tutelar também da cidade, pode-se ter acesso às
informações referentes a esta questão.

Tanto a coordenadora, como o Promotor de Justiça, o principal caso de vulnerabilidade encontrado nos dias atuais na
cidade é o abandono de incapaz. As mães que violam o direito da criança, o deixando a mercê de falta de cuidados,
joga para os órgãos da cidade a responsabilidade de “cuidar” da criança. Os dados do Conselho Tutelar apontam ser
o maior caso de vulnerabilidade sendo o abandono de incapaz, pois a partir do momento em que a criança passa a ter
riscos de vida, é de responsabilidade de o Conselho Tutelar procurar medidas que determinam o assegurar seus
direitos, com isso, procuram alguém da família para ter a responsabilidade com a criança, caso isso não seja
efetivado, esta criança passa a participar de programas que abrigam no contexto da cidade.

Todavia, os casos de abandono não são os únicos casos de vulnerabilidade, como foi relatado na análise de dados, o
trabalho infantil também tem estimativas alarmantes na realidade da cidade de Paulo Afonso-Bahia. De forma
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desrespeitada, os pais colocam seus filhos para trabalharem desde cedo, pois acreditam que é melhor estar
trabalhando do que estar na rua, sendo assim, esquecendo que está violando o direito de brincar e estudar, elas
acabam participando das etapas da vida antes mesmo de chegar o tempo ideal, pois a criança não tem a obrigação de
ter responsabilidade nenhuma, a não ser com seus estudos.

Por fim, é importante frisar que, apesar de garantias constitucionais, programas de auxilio e a presença de entidades
destinadas exclusivamente para a criança e ao adolescente, nenhuma medida terá validade se essas não tiverem
fiscalização e não forem realizadas conforme o objetivado. Os problemas de vulnerabilidade infantil são graves, que
se podem ser notados no dia-a-dia, nas ruas, nas praças, nas periferias e até mesmo nos centros das cidades. É
necessária uma ação conjunta entre governo e sociedade para erradicar esta situação.
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