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Abstract  
 

Has the Brazilian State succeeded in protecting vulnerable young people living inside the country? Has 

the social welfare network and the entire state apparatus ensured this protection? These issues are 

deepened here through the reporting and analysis of the processes of the members of a family subjected to 

drug´s trafficking in a small municipality in the country. In addition to documentary analysis, the 

investigators followed the family through the dramatic moments of their fragile experience. The 

indicators says, in the case reported here, that the state apparatus is unable in planning, articulation, 

efficient execution and evaluation of public policies. 

Keywords: public policy, social protection, vulnerability 
 

¿El Estado brasileño obtiene resultados positivos en su intento de proteger a los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad que viven en zonas rurales? ¿La red de asistencia social y el aparato del Estado 

proporcionan esta protección? Preguntas a las que los autores tratan de responder mediante el examen de 

las vicisitudes de los miembros de la familia, víctima de la droga en una pequeña ciudad. Además del 

análisis de documentos, los investigadores acompañaron a la familia en los momentos dramáticos de su 

experiencia de fragilidad. Los resultados del estudio de caso ponen de manifiesto la falta de planificación, 

coordinación, ejecución eficiente y evaluación de políticas públicas. 

Palabras clave: políticas públicas, protección social, vulnerabilidad 

 

Lo Stato brasiliano ottiene risultati positivi nella protezione dei giovani vulnerabili che vivono nelle zone 
rurali? La rete di assistenza sociale e l'apparato statale garantiscono questa protezione? Domande a cui gli 

Autori cercano di rispondere esaminando le vicissitudini dei membri di una famiglia, vittima della droga 

in un piccolo comune. Oltre ad avvalersi dell'analisi documentale, i ricercatori hanno accompagnato la 

famiglia nei momenti drammatici della sua esperienza di fragilità. I risultati dello studio di caso 

evidenziano la mancanza di pianificazione, di coordinamento, di esecuzione efficiente e di valutazione 

delle politiche pubbliche. 

Parole chiave: politiche pubbliche, protezione sociale, vulnerabilità 
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1. Instituições de pertencimento? 

 

Qual a relação de jovens que moram em pequenas cidades com o seu ambiente 

social e com suas famílias?  

Em que medida esses jovens, em sua maioria pobres, têm acesso aos bens sociais, à 

proteção que lhe é prometida pela letra da lei, ao espaço familiar minimamente estável 

que lhes permita a construção de um sentimento de pertencimento?  

Particular e especialmente: como as políticas públicas focadas na proteção da 

infância e da adolescência são planejadas, executadas e avaliadas na esfera da 

organização municipal, lócus oficial de atendimento mais próximo das demandas 

dos jovens?  

Tais questões inquietantes emolduram o presente artigo que objetiva efetivar um 

diagnóstico da vulnerabilidade da população juvenil. Melhor ainda: promoveremos um 

movimento vertical de reflexão mergulhando na descrição de uma ocorrência-

processual-complexa-familiar com o escopo de demonstração de ocorrência rotineira 

nos municípios do Nordeste brasileiro no que tange à fragilidade ou não planejamento 

de políticas públicas, quando não inexistência – fato que impele às instâncias 

responsáveis a uma resposta empírica cega e voluntarista, à sua implementação errante e 

à sua avaliação inexistente ou precária. Aqui, o Município isolado é Ibirapitanga. Nele 

daremos foco às fragilidades familiares internas para albergar os seus jovens filhos, em 

idade de formação, intensamente aviltados nas condições mais elementares de sua 

organização psíquica e social. Mas também daremos relevo aos contatos episódicos e 

fragmentários, e em sua totalidade frustrantes, entre a família e as instâncias públicas 

responsáveis em disporem de instrumentos mediante os quais se supõe a existência de 

um Estado capaz de interferir para potencializar saídas da situação de mitigação social 

ao qual estão submetidas inúmeras famílias e um contingente significativo de crianças e 

jovens que habita essa região precarizada do País. 

Dada a sua complexidade, do ponto de vista metodológico fizemos a combinatória de 

revisão de literatura com a pesquisa documental, cujo acesso foi possível graças à 

interpelação formal dos pesquisadores aos dirigentes das instituições que dispõem e 

guardam os arquivos consultados, seguindo as recomendações da ética em pesquisa. À 

esta modalidade metodológica foi aditada a pesquisa de campo. 

No Relatório mais recente da Unicef, a propósito da situação da criança no mundo, 

tem-se o seguinte diagnóstico: «Ao observar o mundo hoje, somos confrontados com 

uma desconfortável, mas inegável verdade: milhões de vidas infantis são prejudicadas 

sem nenhum motivo a não ser o País, a comunidade, o gênero ou as circunstâncias em 

que nasceram» (Unicef: 2016: 1). 

O documento arrola dados significativos que comprovam a vulnerabilidade das 

populações de jovens e de crianças em todo o mundo. Grosso modo, sobressaem os 

seguintes elementos: 1. a mortalidade de crianças e jovens por fome, doença e violência 

atinge o número de 70 milhões no globo; 2.140 milhões é o número dos que não são 

escolarizados e, dos que frequentam a escola, 38% não aprendem; 3. dos recém-
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nascidos, 1/3 não dispõe de qualquer rede de proteção às suas vidas; 4. a probabilidade 

de morte até os 5 anos de idade duplica para os habitantes das zonas rurais; 5. para 1 

milhão de crianças que nascem, este dia é também o de sua morte; 6. 1/3 doa Países não 

mensuram as vulnerabilidades das novas gerações e, dos Países que o fazem, metade 

não usa de metodologias adequadas; 7. São 77 milhões de crianças e jovens refugiados 

no mundo; 8. submetidos ao trabalho infantil totalizam 150 milhões; 9. Adverte a 

Unesco que no continente africano essa ‘contabilidade’ se multiplica por 5. 

A que se deve esse estado de coisas que compromete o futuro de milhões de 

biografias ainda em fase de constituição, e, ainda mais grave, que coloca em risco a 

organização civilizada das sociedades? O vaticínio é da própria Unicef: 

 
Em sua maioria, as dificuldades em alcançar essas crianças não são técnicas. São uma questão de 

comprometimento político. São uma questão de recursos. E são uma questão de força de vontade 

coletiva – de juntar forças para enfrentar as barreiras da iniquidade e da desigualdade, focando em 

maiores investimentos e esforços para alcançar as crianças que foram deixadas para trás (Unicef, 

2016: 1).  

 

É um quase consenso entre os especialistas, que a infância e a juventude são períodos 

significativos da vida humana, em cujo período a constituição da personalidade ocorre 

(são arrolados vários deles em Menezes, 2015) e mais ainda, em que as conquistas 

cidadãs ganham contornos de afirmação autônoma quando da maturidade. No contexto 

normativo brasileiro o Estatuto da criança e do adolescente (Eca) chega mesmo a 

indicar que a proteção destes pequenos cidadãos se constitui na conditio sine qua non 

mediante o que garantiremos sociedades desenvolvidas. Diz o Eca nos seus artigos 

iniciais: é dever do Estado e da sociedade garantir 

 
proteção integral à criança e ao adolescente (0 a 18 anos); (...) facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade; (...) É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (Estatuto da criança e do adolescente, 2015). 

 

Contudo, a realidade nacional brasileira parece reiterar o diagnóstico planetário da 

Unicef a propósito da fragilidade do aparato protetivo que as sociedades e os Estados 

têm disposto para a criança e a juventude. Por razões de delimitação, buscaremos 

conferir a fragilidade dos sistemas de proteção à criança e aos jovens no Brasil a partir 

de um município-amostra. De seu contexto de implementação de políticas públicas 

garantidoras da proteção de crianças e jovens, buscaremos delinear uma realidade 

nacional pouco acurada na efetividade dessas mesmas políticas, não obstante a presença 

insidiosa de organismos estatais no município, com o escopo de proteção. 

Ibirapitanga é um município brasileiro do Estado da Bahia, localizado no território de 

identidade do Baixo Sul, na microrregião cacaueira do Sul do Estado, tendo destaque na 

produção do cacau até os anos Noventa do século passado. A população é de 22.683 

habitantes assim classificados: 11.572 são homens, 11.111 são mulheres. Desta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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população, 6.183 residem na zona urbana e 16.500 residem na zona rural.  

A população de cujo contexto retiramos a pequena amostra familiar corresponde a 

pouco mais de 8.000 habitantes, crianças e jovens entre 07 a 29 anos. Sobretudo a 

maioria de famílias carentes, como albergam institucionalmente as demandas de um 

processo identificador desses sujeitos?  

E mais: de que maneira a família e os jovens recebem do aparelho estatal as ações e as 

condições mínimas para se tornarem um núcleo socializador e sujeito integrado a seu espaço?  

Mesmo que estas perguntas já sejam logo eivadas de evidências nas respostas 

possíveis, um dos resultados da investigação desenvolvida e aqui dado em amostragem, 

oportuniza a colocar em relevo elementos que nos permitem efetivar um diagnóstico 

mais contundente da realidade constitutiva dos rincões brasileiros, cujo foco recaia 

sobre a fragilidade da família como lócus de identificação e proteção de crianças e 

jovens que lhe integram. 

Até os meados da década de 1990, Ibirapitanga esteve entre os dez maiores 

municípios baianos produtores de cacau. Atualmente, a principal atividade econômica 

do município é a agricultura, especialmente de cacau, abacaxi, mandioca, milho, 

graviola, banana, batata-doce, hortaliças, dentre outras. De que modo os cidadãos mais 

debilitados sócio-economicamente são acudidos em suas demandas as mais elementares 

pela rede de proteção social que deveria funcionar em todos os municípios do País? 

 

 

2. Sistema de assistência social e seus desafios 

 

O Sistema único de assistência social (Suas), instituído no Brasil desde 2005 e 

formalizado como dispositivo promotor de políticas públicas em 2012, tem por 

finalidade trabalhar a política de assistência social de forma integrada e participativa 

para a concretização plena dos direitos sociais instituídos na Constituição federal de 

1988, principalmente para os indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e 

riscos sociais.  

Com base na Constituição brasileira de 1988 e na Lei orgânica de assistência social 

(Loas), o Suas propõe a articulação entre serviços, programas, projetos e benefícios nas 

três esferas de governo, a saber, federal, estadual e municipal, de modo a estruturar e 

organizar a gestão da política de assistência social com a finalidade de garantir proteção 

social aos cidadãos que dela necessitar. 

Em Ibirapitanga, mesmo com a política de assistência social instituída por lei, que 

prevê a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais, este 

conjunto de direitos não está garantido a todos os cidadãos, devido à precariedade ou 

ausência da estrutura das demais políticas, em destaque da segurança pública, 

caracterizada por uma ação criminalizadora e não socializadora de crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade, e de uma presença do poder judiciário cuja atuação tem 

sido caracterizada pela provisoriedade da presença dos agentes judiciários, de modo 

especial dos juízes que, nada incomum, são substituídos, configurando alta rotatividade 

nos cargos que confere garantia de vigilância na execução das leis, a isso acrescendo o 
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acompanhamento descontínuo dos casos complexos de vulnerabilidade que se somam 

no município. O acesso aos direitos básicos, bem como a redução das vulnerabilidades 

e dos riscos sociais estão comprometidos para parte significativa daquela população 

graças à fragilidade da rede e do sistema de garantia dos direitos existente no 

município, que ultrapassa a responsabilidade da gestão municipal.  

Os órgãos de segurança pública que atuam na região e respondem pelo 

monitoramento e registro de dados de violência do município possuem fragilidades e 

dificuldade na atuação, situação que favorece o subregistro das ocorrências, fator 

relevante para o diagnóstico, plano de ação e de intervenção com escopo na solução 

desses problemas. Assim, Ibirapitanga apresenta indicadores (Waiselfisz, 2015) que o 

alocam como um dos munícipios mais violentos do Brasil, assumindo a 6ª posição do 

ranking apresentado pelo Mapa da violência. Note-se que o município melhorou a sua 

colocação no ranking do Mapa da violência de 2015, deixando a 77ª posição para 69ª 

no conjunto dos municípios do Brasil. Ainda assim, ocupa um lugar nada louvável 

entre os 100 primeiros dos 5.570 mil municípios do País.  

A que se deve essa forte fragilidade social, sobretudo frente a uma micro-região com 

uma população de menos de 20 mil habitantes?  

A despeito de faltarem aos dados maior precisão face a não disponibilidade de 

registros em arquivos ordenados pelas instâncias oficiais presentes no Município, o 

aprofundamento dessa questão pode ser feito mediante a história de uma família-

padrão (Tabela 1) que ali habita, nele formada e desenvolvida, em cuja “organização” 

se precipitam elementos de violações de direitos, inclusive o da vida. 
 

Tabela 1 - Composição familiar 

Nome Idade Parentesco 

Dalva Passarinho 42 anos Genitora 

Dito C. Mendes 78 anos Genitor 

Dito Júnior 21 anos Filho 

Ivo Passarinho Mendes 18 anos Filho 

Mario Passarinho Mendes 15 anos Filho 

Maurício Passarinho Mendes 11 anos Filho 

Marcos Passarinho Mendes 11 anos Filho 

Marivan Passarinho Mendes 09 anos Filho 

Fonte: elaboraçao dos Autores. 

 

Esta família reside às margens da importante Br 101, local de alta vulnerabilidade e 

risco social, dado estar exposta ao grande índice de exploração sexual, às seduções do 

uso abusivo de substâncias psicoativas, bem como aos conflitos entre grupos de 
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traficantes na região. Apresentamos abaixo (Tabela 2 e 2.1) uma série cronológica das 

ocorrências de vulnerabilidade vividas por esta família, bem como a inflexão que o 

poder público teve sobre cada um dos episódios e, por fim, o que resultou desta 

presença do Estado na intervenção das inúmeras vulnerabilidades, bem como o 

encaminhamento e solução das mesmas. 

 
Tabela 2 - Cronológica das ocorrências de vulnerabilidade vividas por a família Passarinho Mendes 

Data Órgão responsável Vulnerável Encaminhamento/Problemas 

02/2012 - Conselho tutelar da criança (Ctc) 
Irmão maior mal trata 
Dois irmãos menores 

Visita domiciliar 
Constatação de uso de drogas 
Irmãos menores imitam 

02/2013 

- Ctc 
- Centro de referência especializado 
em assistência social (Creas) 
- (Sedes) Secretaria de 
desenvolvimento social 

Genitores drogaditos 
Irmão maior drogadito 
Irmãos menores frágeis 

Composição do relatório de 
autoria dos funcionários do Creas 
e da Sedes 

2013 - Família extensa Ivo Mendes (18 anos) II filho mais velho deixa casa 

2013 
Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos (Scfv) 

Irmãos de 9 a 15 anos 
Acompanhamento dos irmãos 
Não comparecimento às 
atividades do serviço 

2013 

- Família nuclear 
- Programa bolsa família 
- Serviço de proteção integral à 
família (Paif) 

Pai morre 
Bolsa família 
3 meses de alimentação 
concedidos 

2015 

- Centro de referência de assistência 
social (Cras) 
- Centro de referência especializado 
em assistência social (Creas) 

Genitora 

Orientação de responsabilidade 
de integridade física, psicológica 
e cognitiva dos filhos. 
Diarista, em razão do que 
abandona ostensivamente os 
filhos. 

02/2015 

- Ct 
- Creas 
- Ministério público (Mp) 
- Sedes 

Genitora 
Filhos menores 

Oitiva da promotora substituta 
Bolsa família suspensa (não 
frequência das crianças à escola) 
Mãe Alcoólatra  
Filhos novos drogaditos e com 
acesso à arma de fogo 
Filho de 18 a. fugido de 

traficantes 
Acompanhamento médico/anti-
dependência (não comparecem) 

Fonte: elaboraçao dos Autores. 
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Tabela 2.1 - Cronológica das ocorrências de vulnerabilidade vividas por a família Passarinho 

Mendes 

Data Órgão responsável Vulnerável Encaminhamento/Problemas 

02/2015 
- Mp 

- Família extensa 
Irmã do genitor 

Sem condições de ficar com os menores 

Esposo não os aceita 

03/2015 

- Creas 
- Mp 
- Ct 
- Sedes 
- Prefeitura municipal (Pm) 

Família nuclear 

Aversão à tratamento psicológico 
Oficio do sedes à Promotoria 
informando desaparecimento de filho 
Tentativa de homicídio do mesmo 
Que fazer com toda a família em risco? 

03/2015 

- Mp 
- Pm 
- Centro de apoio operacional da 
criança e do adolescente 
(Coaca) 
- Conselho estadual de 
assistência social (Ceas) 
- Sistema de garantias de 
direitos (Sgd) 

Família nuclear 

De quem é a responsabilidade das 
medidas protetivas? 
Quais as condições objetivas de quais 

órgãos de acompanhar e intervir no 
esgarçamento cada vez mais grave da 
família? 

04/2015 
- Mp 
- Coaca 

Órgãos implicados 
Que função cabe a qual órgão? -
demanda a nova Promotora. 
Retomada de orientação à família 

04/2015 - Juiz substituto novo Família nuclear 

Suspensão do poder familiar 

Determinação de inserção dos menores 
em família acolhedora 

04/2015 - Sgd 
Famílias 
acolhedoras 

Identificação e recusa das famílias 

12/2015 - Juiz 
Prefeitura 
municipal 

Determinação de criar a casa lar em 6 
meses 
Enquanto isso, encaminhar os menores a 
outros municípios 

Comarca só aceita cidadãos do 
município 

Fonte: elaboraçao dos Autores. 

 

Afinal, se a família possui estrutura denegativa ao pertencimento dos jovens, e se 

todo o aparato estatal se mostra incapaz de criar alternativas de integração e 

pertencimento aos jovens e crianças dessa família, qual o destino que lhes resta? 

As evidências parecem se impor: dissolução de todo o núcleo familiar, 

estranhamento da família extensa, impermeabilidades de todas as instâncias públicas 

implicadas na tarefa de assumir ações efetivas de encaminhamento e solução da 

problemática.  
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3. Das fragilidades dos serviços à garantia do direito  

 

Os fatos da família da senhora Dalva seguiram o fluxo do Sistema de garantia dos 

direitos (Sgd) e dos serviços socioassistenciais em conformidade com a lei n.8.069/90 e 

as normativas do Sistema único de assistência social. O município, por ser de pequeno 

porte I, não cumpre os pré-requisitos mínimos para ofertar serviços complementares aos 

existentes para garantir a efetividade das ações realizadas pelos órgãos e equipamentos 

existentes. Dos 15 municípios circunvizinhos, só Valença é considerado de médio porte 

com a população de 88.798, conforme Pnad 2010. O mesmo possui serviços das 

proteções sociais básicos e especiais, acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes, unidade de medidas socioeducativas e serviços especializados na área de 

justiça e defesa, a exemplo do Centro de referência de mulheres vítimas de violência 

(Cram). A resolução do Conselho nacional dos direitos da criança e do adolescente 

(Conanda) n.113/2006, apresenta instâncias do Sgd divididas em três eixos, citados 

abaixo no quadro comparativo com a realidade municipal (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Eixos norteadores. Ações de defesa dos direitos humanos. Resolução Conanda 

n.113/2006 

Eixos Instância componentes Situação de Ibirapitanga 

Defesa dos direitos 
humanos 

Vara da infância, Ministério 
público, Defensoria pública, 

Conselho tutelar e polícia civil 

Vara da infância conta com um juiz substituto da 
cidade de Ilhéus, distante cerca de 112 km   
 

Ministério público, em março de 2017, o promotor 
substituto foi lotado em Paulo Afonso, cidade a 635 
km de distância 
 
A delegacia dispõe somente de um delegado, um 
escrivão, um policial civil e um carcereiro 
 
O Conselho tutelar é o único órgão que funciona 

com estrutura que respeita as legislações 

Promoção dos direitos 
humanos 

Política de atendimento dos 
direitos da criança e do 
adolescente, como estabelece o 
artigo 86 do Eca 

As políticas básicas são ofertadas pelo município e 
as de média e alta complexidades são reguladas para 
municípios vizinhos e pela capital 

Controle da efetivação 

dos direitos humanos 

Conselhos municipais de 
controle social (direitos da 
criança e do adolescente, 
saúde, assistência social, 
educação) 

Conselhos existentes, mas funcionando com 
fragilidades devido à frágil atuação e conhecimento 
incipiente na área por parte dos membros 

Fonte: elaboraçao dos Autores. 

 

Diante do que estabelece as normativas e legislações instituídas pelos órgãos de 
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deliberação e controle das políticas públicas, as gestões municipail, estadual e nacional, 

através do pacto federativo, são responsáveis em garantir a implementação e 

manutenção dos serviços e equipamentos. Na prática, os governos nacional e estaduais 

repassam recursos, nas condições de co-financiamentos, que não condizem com a 

realidade e o contexto socioeconômico da esfera de execução da política, resultando na 

ausência da articulação da rede e na complementariedade dos serviços. 

Faz-se necessário um estudo e uma revisão do fluxo das políticas públicas e da 

função de cada esfera de gestão política, no intuito de traçar estratégias mais eficazes de 

atuação em rede, além de se criarem mecanismos de monitoramento e avaliação de cada 

órgão em tempo hábil para a garantia da intervenção qualificada para diminuir as 

vulnerabilidades e inibir os riscos sociais identificados nas famílias, ocorrência, 

lamentavelmente, não singular. Trata-se, bem mais, de uma situação epidêmica de 

carências e de fragilidades frente ao suporte estatal incapaz de fornecer efetivas medidas 

de proteção. 

Frente à emergência da vida, os recursos burocráticos e os encaminhamentos 

protocolares parecem não ter qualquer efetividade quando interpelados à intervenção. 

Quais as medidas que o Estado pode tomar para:  

1. Criar as condições de formação cidadã a que têm direito os jovens membros desta 

família?  

2. Que tipo de ação os saberes médicos e psicológicos recomendam para realizar um 

tratamento na genitora, visivelmente incapaz de ser cuidadora de sua prole e 

personalidade de suporte para a afirmação daqueles que dela dependem?  

3. Como resolver o alto grau de dispersão dos órgãos responsáveis de acompanhar e 

intervir na dinâmica de famílias deste tipo, no afã de promover um destino mais 

positivo?  

4. Quais mecanismos podem ser criados, sobretudo usando os recursos 

informacionais, induzindo a que os órgãos públicos implicados em demandas deste tipo 

respondam com ações criativas e em sincronia recíproca, e em um processo cujos passos 

sejam transparentes a todos os implicados? 

Não é fácil encontrar as soluções de questões tão complexas. Mas a identificação dos 

problemas, aqui realizada, bem como a demonstração de que a atribuição e 

responsabilidades dos órgãos públicos não está efetivada com precisão, e ainda o 

conhecimento da legislação de suporte de intervenção pode indicar horizontes de 

algumas saídas para este drama tão comum a inúmeras famílias brasileiras já 

encaminham possíveis saídas. Afinal, é o diagnóstico que possibilita o plano terapêutico 

a ser implementado. No âmbito da pesquisa de stricto sensu em andamento, seus 

Autores continuam a dar sequência à investigação que recolhe experiências exitosas na 

solução de situações complexas como esta, para prospectar um dispositivo de 

implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas destinadas à 

proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em regiões que 

dispõe de serviços mitigados como a que aqui está em causa. Isto posto, reconhece-se 

que a proposição de mecanismos que possam ser universalizados para/pelos órgãos 

públicos responsáveis desta realidade se impõe como um desafio.  
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Que Países latino-americanos encontraram saída para situações símiles?  

Que regiões do País foca a assistência nos municípios de modo mais intenso?  

Quais recursos – e de que tipo – são disponibilizados de modo eficiente?  

São as questões que impelem à continuidade do trabalho de investigação, que cobra 

um resultado prático que beneficie a sociedade. 

 

 

4. À guisa de pontuar esta reflexão 

 

A medida de suspensão do poder familiar que retirou da genitora a responsabilidade 

formadora de seus filhos é a única que o aparato estatal poderia ter produzido depois de 

implicar tantos órgãos, autoridades, recursos e tempo?  

Nenhuma outra possibilidade de intervenção para garantir o convívio da família 

auxiliando à descoberta do respeito e do cuidado recíproco se colocava no horizonte de 

tantos profissionais?  

Não é um resultado pífio para tanto esforço implicado? 

Quais Países latino americanos implementaram políticas públicas de proteção à 

criança e ao adolescente potencializando a capacidade de as famílias superarem a 

vulnerabilidade, justamente ao promover articulação, resolutividade, celeridade frente 

às suas demandas?  

O que nos ensina o caso desta família enredada pelos vários mecanismos e ações do 

Estado que deveriam fazer frente ao poder paralelo do tráfico e da violência, na defesa 

dos direitos mais elementares dos seus cidadãos, sendo o primeiro deles um lar no qual 

ser acolhido e amparado?  

Aos pesquisadores e aos leitores desse trabalho deve causar espanto o número de 

dispositivos estatais (sejam instituições, órgãos, serviços, programas oficiais) 

envolvidos na trágica situação dessa família: Prefeitura de Ibirapitanga, Promotoria, 

Polícia militar, Suas, Loas, Psmc, Ct, Sedes, Creas, Sgd, Scfv, Bpc, Sfa, Pbf, Paif, Cras, 

Corregedoria, Tssa, Caps, Mp, Caoca, Tjb. Certamente um número considerável de 

profissionais mobilizados. Provavelmente, recursos de toda ordem manejados para o 

acudimento dos episódios descritos sumariamente na tabela acima. Seguramente uma 

angústia grande experimentada pelos profissionais frente à impotência gerada por esta 

situação, cujo desfecho beira ao trágico. 

Mas afinal, do ponto de vista da eficácia técnica, como se move o Estado em 

situações como essa que se multiplicam País afora?  

Seus dispositivos não devem ser dispostos para vir ao encontro das demandas da 

sociedade que ele representa e da qual se nutre? 

Lamentavelmente, se move pouco. Constata-se, na sociedade brasileira, que o Estado 

está em uma crise sem precedentes, crise que resulta de inúmeras dificuldades de o País 

acompanhar a dinâmica econômica internacional, tornando-se incapaz de garantir o 

crescimento econômico e solucionar questões sociais sincrônicas ao aumento 

populacional e às demandas sempre crescentes desta população.  

A materialidade da crise no cotidiano da massa populacional que é atingida 
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diretamente pela ineficácia ou inexistência de políticas públicas se torna visível na 

dramática situação dos hospitais fortemente deficitários no atendimento; evidenciam-se 

no funcionamento precário das escolas públicas, que possuem, via de regra, 

infraestrutura inadequada para crianças e jovens ali se desenvolverem, bem como na 

manutenção de contratos muito precários de professores; se exibe na desassistência das 

famílias que moram em locais insalubres ou em rincões rurais desprovidos de estruturas 

de governança para assegurar uma assistência digna; expõe-se na situação de milhares 

de crianças e adolescentes sobreviventes das/nas ruas, situação resultante da 

inexistência ou precariedade de programas de assistência social eficazes e contínuos, 

que permitam uma estabilidade social a essa população carente. Não ao acaso 

organismos como o Ibge (Instituto brasileiro de geografia e estatística) indicam que 

pobreza, fome, miséria, violência e exploração ainda são, em pleno século XXI, 

elementos de construção de nossas sociedades. Estes elementos resistem e tornam 

permanente uma ordem social que deveria ser questionada na sua radicalidade a 

propósito das condições históricas de produção e reprodução, dos efeitos catastróficos 

verificados na vida de gerações cujo presente e cujo futuro estão comprometidos. O 

sistema de desigualdade e de má distribuição de renda corrói a ordem familiar, e isso 

repercute em uma espécie de autofagia social.  

Onde reside toda a carência?  

Conforme os indicadores manejados no bojo da presente pesquisa, eles residem 

justamente na promoção e apoio às famílias vulneráveis mediante a concepção, 

implementação e avaliação de políticas sociais bem articuladas e focalizadas. É o 

reconhecimento das famílias e dos seus membros, alvos de políticas públicas, que 

constitui o fator decisivo a que se alcance as metas prioritárias do desenvolvimento 

humano, que colidem frontalmente com a situação aqui delineada das famílias, das 

crianças e dos jovens.  

Somos um País profundamente desigual e injusto, produtor de muitos pobres. A 

origem da nossa pobreza reside na desigualdade e o seu combate é uma necessidade 

premente.  

De que modo podemos combinar o desafio de construção de uma democracia com 

eficiência econômica e justiça social?  

Na ausência e na ineficácia de políticas de proteção social à população pauperizada, 

evidência do retraimento do Estado frente às responsabilidades que são suas, a família, 

os jovens e as crianças são abandonados às condições de existência que não lhes garante 

dignidade. O Estado reduz ou não implementa adequadamente as suas intervenções na 

área social e atribui uma sobrecarga de responsabilidade à família desprovida de 

condições socioeconômicas, educacionais, simbólicas para enfrentar o desafio de 

organização.  

O que o caso da família aqui em foco torna visível é que ao poder público está 

mitigado o foco de uma agenda em políticas públicas que priorize a erradicação da 

pobreza, dado que se verifica no caso aqui desenhado, que as atenções voltadas à 

família são extremamente conservadoras, inerciais, só justificáveis pela manutenção de 

um aparelho de Estado que age para manter a situação tal qual se verifica.  
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Políticas públicas produzidas no âmbito de um Estado que se quer eficaz e 

representativo de sua sociedade deve ter natureza universal, asseguradoras de proteção 

social e que reconheça a família, a criança e os jovens como sujeitos de direitos. Não 

resultam da implementação das políticas sociais as transformações das condições de 

vulnerabilidade da família, da criança e dos jovens pobres. O desafio é desenvolver, a 

partir das políticas públicas, uma atenção contínua e ativa promotora de ações que 

realmente protejam e recuperem as crianças e os jovens desassistidos em decorrência da 

estrutura de pobreza derivada das desigualdades socioeconômicas imposta à maior parte 

da população no Brasil. Logo, reclama-se, que a família, a criança e os jovens sejam 

enfocados de forma concreta na agenda política do Estado, e não somente em medidas 

provisórias de governos, para que esta agenda seja um instrumento promotor de direitos. 

E isso implica planificar o acesso aos bens e serviços sociais.  

Alguns princípios devem, portanto, orientar a proposição de políticas de atendimento 

à família, à criança e aos jovens:  

a) romper com a idealização da unidade familiar, da infância e da juventude. Fatores 

hostis são influentes à constituição de sujeitos aversivos à sociabilidade. Como 

assegurar o espaço familiar como um lugar de estabilidade e de afeto a que têm direito 

os seus membros? Esta pode ser uma viga de sustentação, um princípio para a 

elaboração de políticas públicas acertadas;  

b) colocar em perspectiva a família, a criança e o jovem pobre em situação de 

vulnerabilidade no seu movimento e na sua fragilidade, ampliando o foco sobre a 

mesma. O que significa que os agentes do Estado têm a possibilidade de olhar estes 

sujeitos de perto, não de cima para baixo nem a partir dos seus gabinetes, de cujo 

ângulo estes sujeitos escapam: como pode uma mulher viciada em droga 

compreender/acolher uma recomendação de um juiz, ou promotor, ou um delegado para 

cuidar de seus filhos? Colocá-la em um lugar de compreensão prévia de sua 

responsabilidade materna, com as condições reais deterioradas não é cometer uma 

petitio principii?; 

c) realizar um esforço de escuta da família, das crianças e dos jovens: supor que a 

determinação de suas vidas vem da sapiência dos agentes do Estado é no mínimo 

inocente; Inúmeras tecnologias sociais orientam o mundo profissional no enfrentamento 

dos desafios, sobretudo quando se dispõe de uma equipe interdisciplinar para 

acompanhar cada passo na busca de solução dos dramas, que não responde às 

determinações verticais;  

d) evitar colocar em perspectiva a família, a criança e o jovem de forma fragmentada 

e dissociada de suas histórias de vida, mas trabalhar com a rede de relações para 

descobrir qual fio, frágil que seja, pode ser fortalecido;  

e) centrar as políticas públicas para as crianças e jovens com foco em suas famílias, 

reconhecendo-a como núcleo capaz de maximizar recursos afetivos e sociais 

importantes para o resgate de vidas que apenas se iniciam;  

f) os construtores das políticas públicas devem reconhecer que o Estado não pode 

substituir a família em sua função de socialização: se este for o escopo, recuperar os laços 

sociais é um imperativo, e não o isolamento dos seus membros como verificado nesse caso.  
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Nesse diapasão, Derrida (2007) nos apresenta a justiça como o que está além do 

direito, como aquilo que não se esgota na lei e menos ainda nos seus modos de 

aplicação. Deste modo, evocando à Kant, sustenta que, se um ato consistir 

simplesmente na aplicação de uma regra, é possível dizer que se trata de um ato legal, 

conforme o direito, mas não que seja um ato de justiça. Em sua perspectiva, para que 

uma decisão seja justa e responsável, é preciso que seja ao mesmo tempo «regrada e 

sem regra, conservadora da lei e suficientemente suspensiva da lei para poder reinventá-

la em cada caso, re-justificá-la» (Derrida, 2007: 44). Ao passo que o direito supõe a 

generalidade de uma regra, de uma norma ou de um imperativo universal, o ato de 

justiça visa ao singular e nunca está garantido por nenhuma regra existente ou por 

imperativos universais, nem pode ser reduzido a uma norma ou fórmula.  

Se as coisas se dão deste modo, diante de um caso em que é chamado a decidir, o 

juiz, o promotor, o defensor, o policial, os prepostos da prefeitura, os agentes estatais, 

em suma, não devem apenas seguir uma regra do direito ou uma lei geral, mas devem 

«confirmar seu valor, por um ato de interpretação restaurador» (Derrida, 2007: 44). E 

aqui o que está em jogo é a restauração da dignidade humana de crianças e jovens 

condenados à condição de marginalidade, justamente por não encontrar, em tenra idade, 

o núcleo de amparo e de proteção bem estruturado, a saber, a família. Contribuir para 

sua decomposição com negligência, insensibilidade técnico-interventora, convicção 

pretenciosa de que o melhor seja a desmontagem completa dos laços familiares, é um 

equívoco a ser evitado. E estes elementos precisam estar bem cimentados na grafagem 

das políticas públicas direcionadas a estes sujeitos. 

Se o direcionamento das ações derivadas de políticas públicas sem princípios, ou de 

princípios equívocos convergem desastradamente para que os jovens membros da 

família sejam acossados à humilhante situação de não ter biografia, árvore genealógica, 

territorialidade, rede de relações, direito à educação formal, a uma vida que possa se 

consagrar como cidadã, nada a esperar que não a delinquência, a dissociação, a diluição 

de qualquer perfil de cidadão. 

Não é isso o que significa chegar aos confins da proteção do cidadão, criança ou 

adolescente ainda, que o torna anônimo, irreconhecível, distante de suas raízes, de seu 

território, de seu fâmulus, em uma instituição que supostamente o protegerá, como 

verificado nos encaminhamentos erráticos do aparato estatal em Ibirapitanga?  

Como na unidade estatal a mais elementar, o município, é cimentado o futuro das 

suas gerações? 

O caso que focamos demonstra claramente que o Estado brasileiro ainda está em 

processo de aprendizado na elaboração das políticas públicas para a garantia dos direitos 

estabelecidos pela legislação. As normas apresentam competências e responsabilidades 

para os entes federados, mas não garante a estrutura e o financiamento destes para a 

execução. O canônico Estatuto da criança e do adolescente, referência mundial, é um 

referente importante, mas não suficiente. Para assegurar a proteção, seus ecos devem se 

fazer para além de boas intenções de governos, mas deve se tornar uma vontade política 

de Estado, representativo da sociedade, que clama pelo combate da desigualdade. 
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