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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa trata da temática da exploração sexual de crianças e 
adolescentes, prática secularmente presente na vida em sociedade, cuja ocorrência 
suscitou a necessidade de ações de enfrentamento às situações de violação de 
direitos. Com a chegada dos anos de 1990, as medidas de enfrentamento passam a 
se concretizar também pela via do terceiro setor (ONG’s, associações, etc.), ao 
passo que ganham terreno as práticas de Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) no Brasil. Enquanto alternativa de enfrentamento à exploração sexual infanto-
juvenil, de cunho privado, o Projeto ViraVida (2008) foi pensado e implementado, 
voltado a oportunizar novos caminhos aos jovens em situação de vulnerabilidade 
social e vítimas de exploração sexual, em especial por meio do acesso ao mercado 
de trabalho. Nessa direção, o estudo ora apresentado teve como objetivo geral 
analisar a efetividade do Projeto ViraVida/Paraíba (Campina Grande e João Pessoa 
– PB), entre os anos 2010 a 2012. Em se tratando dos objetivos 
específicos, pretendeu-se traçar o perfil socioeconômico dos jovens egressos do 
Projeto ViraVida na Paraíba,  analisar as condições de inserção no mercado de 
trabalho desses jovens, bem como apreender os mecanismos de gestão utilizados 
pela equipe técnica do Projeto para o desenvolvimento das ações propostas. O 
enfoque foi dado por meio de uma pesquisa descritiva com abordagem quanti-
qualitativa e de cunho exploratório, orientada pelo método crítico-dialético. 
A amostra para a pesquisa foi composta por vinte e oito jovens egressos do Projeto 
em ambas as cidades e sete profissionais da equipe técnica do mesmo. Foram 
analisados os objetivos e metas estabelecidas pelo Projeto ViraVida no tocante à 
efetividade de suas ações voltadas à inserção profissional no mercado de trabalho, 
perpassadas pela alteração nas condições socioeconômicas dos jovens egressos, 
assim como os mecanismos utilizados pela gestão do Projeto para execução de tais 
ações. Como resultado principal é possível identificar que o referido Projeto, embora 
tenha se demonstrado efetivo no tocante à inserção profissional dos jovens, 
apresenta fragilidades no processo de operacionalização e no alcance das metas de 
elevação da escolaridade, com vistas à inserção laborativa, bem como o 
restabelecimento dos vínculos afetivos e/ou familiares, propostas essas que se 
constituem nos principais pilares de sustentação do referido Projeto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Exploração Sexual; Projeto ViraVida; Avaliação de Efetividade.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

This research deals with the issue of sexual exploitation of children and adolescents, 
for centuries this practice in society, the occurrence of which prompted the need for 
coping actions to situations of violation of rights. With the arrival of the 1990s, the 
coping measures are to be realized also by means of the third sector (NGOs, 
associations, etc.), while gaining ground the Corporate Social Responsibility (CSR) 
practices in Brazil. While coping alternative to juvenile sexual exploitation, private 
nature, the ViraVida Project (2008) was designed and implemented, aimed at new 
ways to create opportunities for young people in socially vulnerable and victims of 
sexual exploitation, in particular through access to the labor market. In this sense, the 
study presented here aimed to analyze the effectiveness of ViraVida Project / 
Paraíba (Campina Grande and Joao Pessoa - PB), between the years 2010 to 2012. 
In terms of specific objectives, it aims to trace the socioeconomic profile of young 
graduates of ViraVida Project in Paraíba, analyzing the conditions of participation in 
the work of these young market and seize the management mechanisms used by the 
technical staff of the Project for the development of the proposed actions. The focus 
was given through a descriptive research with quantitative and qualitative and 
exploratory approach, guided by the critical-dialectical method. The sample for the 
study consisted of twenty-eight Project young graduates in both cities and seven 
professional technique of the same team. The objectives and targets set by ViraVida 
Project were analyzed with regard to the effectiveness of its actions aimed at 
employability in the labor market, imbued by the change in the socioeconomic 
conditions of young graduates, as well as the mechanisms used by the Project 
management for implementation of such actions . The main result is possible to 
identify the said project, although it has been shown effective with regard to 
professional integration of young people, presents weaknesses in the implementation 
process and the achievement of schooling lifting goals, with a view to labor insertion, 
and restoration of affective bonds and / or family, these proposals that they are the 
main supporting pillars of that project. 
 

KEYWORDS: Sexual Exploitation; Project ViraVida; Evaluation of Effectiveness.
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1. INTRODUÇÃO  

 

A sociedade globalizada atual é o lócus do processo de mundialização e 

financeirização do capital, privatizações, regressão dos direitos, desregulamentação 

do trabalho, banalização do humano, dentre outros processos que vem se gestando 

ao longo das três últimas décadas do século XX. Tais questões evidenciam o 

acirramento de contradições presentes nas relações entre capital e trabalho, 

sociedade e Estado, suscitando o agudizamento das expressões da questão social1, 

dentre as quais se destaca a violência sexual.  

De modo sucinto, a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma 

problemática presente na sociedade contemporânea e se expressa em diversas 

formas, remontando ao período da Colonização do Brasil e se estendendo até os 

dias atuais, em novas configurações e expressões. A violência sexual “se concretiza 

nos abusos sexuais, espancamentos e negligências, que têm como aliado o silêncio 

da família e da comunidade” (OLIVEIRA, 2004, p.139/140) e se manifesta, dentre 

outras formas, na exploração sexual que, segundo Faleiros (1998, p. 34):  

 

Não se configura, em geral, como uma relação individual de um agressor ou 
explorador. Ela se constitui em rede, na busca de clientes para um mercado 
do corpo, sem a opção de quem é usado, na busca do lucro, com a sedução 
do prazer. Ela desconstrói e destrói as relações de proteção, de direito e 
aprendizagem da autonomia, pela intermediação do corpo e mercantilização 
da infância. O corpo da criança e do adolescente se transforma em valor de 
uso e em valor de troca em âmbito nacional ou internacional. 
 

A fim de romper o silêncio reinante em muitos casos de violência sexual e, 

especificamente, exploração sexual infanto-juvenil, existem ações de iniciativa 

governamental e não governamental, fruto de um amplo processo de mobilização 

nacional ao longo das últimas décadas, tendo por objetivo articular e divulgar os 

serviços sociais de atenção a crianças e adolescentes e promover campanhas que 

despertassem a necessidade da população colaborar no enfrentamento da violência 

sexual (OLIVEIRA, 2004).  

                                                           
1
 A questão social é apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 

torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade. Surge, no Brasil, na década de 1930, como questão 

concreta e legitimada (IAMAMOTO, 2000). 
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Ao longo da formação acadêmica em Serviço Social pela Universidade 

Estadual da Paraíba – UEPB, iniciada em 2008, foi possível uma aproximação com 

diversas áreas do conhecimento, inclusive a temática da criança e do adolescente. 

Todavia, o despertar do interesse em estudar com mais profundidade os assuntos 

relacionados ao segmento etário em questão, e especificamente, a exploração 

sexual infanto-juvenil, surgiu de inquietações provenientes de leituras durante a 

graduação, a partir do incentivo e apoio de alguns docentes. Tais leituras geraram o 

encantamento teórico pelo assunto e evidenciaram o interesse em aprofundar os 

estudos dessas questões, especialmente durante o mestrado.  

A participação como pesquisadora bolsista no Núcleo de Pesquisa e 

Extensão Comunitária Infanto-Juvenil – NUPECIJ, vinculado à Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários – PROEAC/UEPB, desde agosto de 2008, tornou 

possível enveredar pela temática da criança e do adolescente, observando e 

analisando suas conquistas e desafios, dentro de uma conjuntura macrossocietária 

adversa, no âmbito da efetivação dos direitos desse segmento, perpassada pela 

correlação de forças na teia social.  

Considerando a visibilidade que vem sendo dada à temática da violência 

sexual, especificamente a exploração sexual, ocasionadas, em larga medida, pela 

publicização e maior conhecimento da sociedade sobre o assunto, é imprescindível 

a discussão sobre o tema, no sentido de orientar e esclarecer a comunidade 

acadêmica e a população em geral sobre as situações de desrespeito e violação de 

direitos ocasionados pela realidade de exploração sexual.  

Nesse contexto, chama-se atenção à temática da exploração sexual infanto-

juvenil, prática secularmente presente na vida em sociedade e considerada “natural” 

até os dias de hoje, razão pela qual o Projeto ViraVida2 foi pensado e implementado, 

voltado a oportunizar novos caminhos para os jovens egressos.  

A intenção de pesquisar a respeito do referido Projeto surgiu a partir da 

participação num minicurso sobre tráfico de pessoas para fins sexuais, promovido 

em fins de 2010, por uma instituição de Campina Grande (CENTRAC) que promove 

ações voltadas ao público infanto-juvenil. Durante o minicurso, houve a 

                                                           
2
 O ViraVida tem buscado atuar junto aos jovens considerados em vulnerabilidade social, em sua 

maioria, vitimizados pelo abuso e/ou exploração sexual, por meio de cursos profissionalizantes 
realizados nas empresas parceiras (Sistema S, principalmente), com o objetivo de capacitá-los para a 
inserção profissional.  
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apresentação do Projeto ViraVida em Campina Grande, o qual havia sido implantado 

a cerca de seis meses. A partir de então, buscou-se compreender e aprofundar o 

estudo sobre essa ação de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), a qual tem 

por principal parceiro o Sistema S.  

Nessa direção, o presente trabalho teve como objetivo geral analisar a 

efetividade do Projeto ViraVida/ Paraíba3, no tocante às modificações das condições 

socioeconômicas dos jovens egressos, no período compreendido entre 2010/2012.  

Em se tratando dos objetivos específicos, pretendeu-se traçar o perfil 

socioeconômico dos jovens egressos do Projeto ViraVida na Paraíba, entre 2010 e 

2012, bem como analisar as condições de inserção no mercado de trabalho dos 

jovens egressos deste na Paraíba. Buscou-se perceber e analisar os rebatimentos 

diretos (na própria vida) e indiretos (família e sociedade) vivenciados pelos jovens 

egressos do mesmo, no que tange ao mercado de trabalho.  Por fim, objetivou-se 

apreender os mecanismos de gestão utilizados pela equipe técnica do Projeto para o 

desenvolvimento das ações propostas. 

O Projeto ViraVida, surge em 20084, com sede financeira e administrativa em 

Brasília, sendo desenvolvido nas principais cidades brasileiras, não exclusivamente 

em capitais, abrangendo, até agosto de 2014, 23 capitais. Atualmente, em 2014, o 

ViraVida é desenvolvido em 18 estados, abrangendo 22 cidades afora as 23 

capitais, atentando ao critério dos índices elevados de exploração sexual como 

demanda para a implementação do mesmo.  

O referido Projeto abrange um público-alvo de adolescentes e jovens, vítimas 

de exploração sexual e em situações de vulnerabilidade social, tendo por objetivo 

“combater a exploração sexual e o abuso moral de jovens na faixa etária de 16 e 21 

anos de idade, em cuja proposta da ação estabelece-se a promoção da autoestima 

e da escolaridade destes jovens” (MDS, 2013), com vistas à inserção no mercado de 

trabalho formal, preferencialmente.   

                                                           
3
 Ao mencionar a cidade de Bayeux – PB faz-se alusão a João Pessoa - PB, pelo fato de serem 

cidades conurbadas. Portanto, a referência a João Pessoa implica na menção a Bayeux, local onde o 
ViraVida de João Pessoa desenvolve suas ações, a saber: no SESI – Bayeux/PB.   
4
 O referido Projeto é fruto de uma experiência pessoal vivenciada pelo Presidente do Conselho 

Nacional do SESI, Jair Meneguelli, numa viagem de férias a Fortaleza em 2007, lócus do projeto 
piloto no ano seguinte. 
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O ViraVida é executado por iniciativa do Conselho Nacional do SESI5, no 

intuito de que os jovens desvelem seu próprio potencial e conquistem sua 

autonomia, pessoal e financeira. A elevação da autoestima é um pressuposto para a 

melhor participação no projeto, visto que se busca um resgate de vínculos familiares 

e afetivos, o que vem contribuindo para a permanência e conclusão dos cursos 

profissionalizantes oferecidos.  

O referido Projeto, portanto, caracteriza-se como uma ação no âmbito da 

RSE, já que é prioritariamente financiado e gerido por recursos do próprio SESI 

conjuntamente com outras instituições privadas parceiras. Cabe apontar que o 

processo socioeducativo do referido Projeto, acompanhado pela equipe técnica 

desde a seleção dos jovens, está baseado em cursos profissionalizantes 

estruturados a partir da demanda de cada mercado local, o perfil e as expectativas 

desses adolescentes e jovens, bem como as possibilidades de inserção no mercado 

de trabalho. 

 Isso posto, afirma-se que “os cursos contemplam a necessidade de 

integração entre formação profissional, educação básica, autogestão, assegurando 

aos alunos um atendimento psicossocial, voltado ao resgate de valores e o 

fortalecimento de vínculos familiares” (MDS, 2013).   

Vale apontar dados que demonstram que os percentuais de jovens integrados 

ao Projeto no Brasil corresponde a cerca de 3.250; aqueles que concluem os cursos 

profissionalizantes, são em torno de 1.650 e os de fato inseridos no mercado de 

trabalho correspondem a 1.092, até o momento (Conselho Nacional do SESI, 2014).  

 As ações do ViraVida são desenvolvidas junto aos adolescentes e jovens, no 

período de participação no referido Projeto que tem em média duração de um ano. 

Visualiza-se, no quadro 1, os cursos profissionalizantes desenvolvidos no Estado da 

Paraíba junto aos jovens: 

 

 

 
                                                           
5
 Criado em 1º de julho de 1946, o SESI, atua nos 26 estados e Distrito Federal, é uma instituição de 

direito privado, mantida e administrada pela indústria nacional no sentido de melhorar a 

qualidade da educação e elevar a escolaridade dos brasileiros. A missão do SESI é “promover a 

qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e 

estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial” (SESI, 2013). 
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QUADRO 1 – CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA PARAÍBA 

Cursos - JOÃO PESSOA Cursos - CAMPINA GRANDE 

Gestão e Negócios Gestão e Negócios 

Vestuário Vestuário 

Alimentos Alimentos 

Manipulação de alimentos Manipulação de alimentos 

Costura/Tecelagem - 

- Edificação  

- Confeccionador de calçados 

Módulo de Informática Módulo de Informática 

Eletromecânica  - 

FONTE: informações sistematizadas pela autora (2014) 

 

Os jovens, enquanto participantes do ViraVida, vivenciam, no período de um 

ano, atividades preparatórias para o futuro profissional nas diversas áreas 

explicitadas acima, conforme a realidade da Paraíba. Concluído o curso 

profissionalizante, o mesmo passa a ser acompanhado, por igual período, pela 

equipe psicossocial, como também pelo Núcleo de Empregabilidade6, cujos 

responsáveis (dois profissionais apenas, para as duas cidades) buscam firmar mais 

parcerias com empresas e demais instituições, objetivando ampliar os campos de 

trabalho possíveis aos egressos.  

 As empresas que apoiam essa iniciativa no Estado da Paraíba estão sendo, 

em sua maioria, do ramo têxtil, calçadista ou alimentício, além de grandes 

supermercados e lojas de departamento. Os cursos profissionalizantes são 

oferecidos pelo Sistema S7, parceiro do Projeto, o qual se responsabiliza pela 

operacionalização do Projeto, visando suscitar nos jovens o empreendedorismo e a 

autonomia.  

 As aulas dos cursos profissionalizantes ocorrem no SENAI e SENAC, ficando 

à cargo do SESC os momentos de lazer, também acompanhados pela equipe 

multiprofissional, onde são tratados temas relacionados à esporte, cultura e lazer, 
                                                           
6
 O referido Núcleo, com sede em Bayeux - PB, é a esfera do Projeto responsável pelas aulas do 

módulo de empregabilidade, presente na grade curricular do mesmo, bem como pela busca de 
oportunidades de emprego e campos de trabalho para os jovens egressos do mesmo.  
7
 O Sistema S é composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;  Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; Serviço Social do Comércio – SESC; Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; Serviço Social da Indústria – SESI; 
Serviço Social do Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST/SENAT; 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.  
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sexualidade e prevenção ao uso de drogas. Desse modo, a participação do 

SEBRAE se dá nos cursos de oratória e técnicas de secretariado, oferecidos 

àqueles que fizeram o curso profissionalizante de gestão e negócios, no sentido de 

melhor capacitá-los para o exercício profissional.  

Buscou-se, portanto, ao longo do presente estudo, analisar a efetividade das 

ações do Projeto ViraVida em relação à inserção dos jovens no mercado de trabalho 

e às modificações provocadas nas condições socioeconômicas desses egressos.  

Desse modo, a pesquisa realizada perpassou a temática da exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil, com foco prioritário na análise da situação 

profissional dos ex-participantes do Projeto ViraVida na Paraíba, entre os anos de 

2010 e 2012.  

Dito isto, a pesquisa realizada foi de cunho exploratório, definida por Gil 

(2008), como “aquela na qual se objetiva proporcionar uma maior familiaridade com 

o assunto, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Tal 

abordagem é flexível e pode ser concretizada a partir de entrevistas utilizadas no 

estudo.    

 O enfoque dado baseou-se numa pesquisa descritiva com abordagem quanti-

qualitativa, onde a pesquisa qualitativa, conforme Minayo (2001, p.22) é aquela que 

“possui uma relação de complementaridade, focalizando o concreto e se 

aprofundando nas relações humanas”. A pesquisa desenvolvida esteve pautada no 

método crítico-dialético, no sentido de aprofundar e analisar criticamente os 

objetivos e metas estabelecidas pelo Projeto ViraVida, apreendendo as contradições 

inerentes  ao desenvolvimento das ações deste, perpassado pela lógica da RSE.  

 O universo da pesquisa são os jovens egressos do Projeto na Paraíba, 

referente aos alunos concluintes desde o início das atividades do mesmo, 

objetivando apreender a realidade de vida desses jovens, desde a entrada no 

Projeto até a possível integração ao mercado de trabalho. O ViraVida Paraíba 

encontra-se desenvolvendo atividades com a quarta turma, em ambas as cidades.  

 Sendo assim, os sujeitos da pesquisa foram os jovens ex-participantes do 

Projeto ViraVida na Paraíba (2010 a 2012) e a equipe técnica do mesmo, incluindo 

professores do módulo de educação continuada8, assistentes sociais, pedagogas e 

                                                           
8
 O módulo de educação continuada é composto por aulas de português e matemática, acompanhado 

de noções de ética e cidadania, nos quais são expostos temas básicos, porém de extrema 
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psicólogas, coordenadores, estratégico e operacional, bem como os responsáveis 

pelo Núcleo de Empregabilidade do ViraVida, responsável por ambas as cidades. O 

universo de profissionais que compõem o ViraVida Paraíba compreende doze 

profissionais, acima citados, todavia, a aplicação das entrevistas se deu com sete 

destes.  

A título de esclarecimento, fez-se uso de um gravador no momento da 

aplicação da entrevista, com permissão do (a) entrevistado (a), com o intuito de 

registrar os detalhes das falas, posteriormente transcritas. Vale salientar que os 

entrevistados, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

devidamente apresentado e lido pelos participantes da pesquisa.   

 A amostra definida para compor a pesquisa foram vinte e oito entrevistas com 

os jovens egressos, de ambas as cidades, desde 2010. Foram realizadas ainda sete 

entrevistas com cada esfera da equipe técnica, no sentido de melhor compreender o 

Projeto e sua dinâmica, entraves e possibilidades. As entrevistas foram realizadas 

com os dois responsáveis pelo Núcleo de Empregabilidade (assistentes sociais), 

uma professora de educação continuada (português), uma pedagoga (coordenadora 

operacional do Projeto) e uma psicóloga.  

           Utilizou-se a análise de conteúdo, a qual, segundo Minayo (2001, p. 74), é 

“compreendida muito mais como um conjunto de técnicas. Na visão da autora, 

constitui-se na análise de informações sobre o comportamento humano, 

possibilitando uma aplicação bastante variada”, podendo ser complementar, com 

aplicação tanto em pesquisas qualitativas como quantitativas.  

 A entrevista semi-estruturada é, segundo Trivinos (1992, p. 146), “aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas 

[...]”. No processo de coleta de dados, fez-se uso de entrevistas semi-estruturadas 

(Apêndice I), através das quais se pretendeu obter subsídios para a análise dos 

dados e um entendimento crítico acerca da efetividade das propostas do Projeto na 

Paraíba, levando em conta as particularidades existentes entre as duas cidades que 

o sediam no Estado.  

                                                                                                                                                                                     
necessidade de conhecimento e aprofundamento. Exemplo: direitos e deveres preconizados no ECA, 
sexualidade, prevenção à DST’s, etc.  
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Percorridos os trâmites burocráticos junto à instituição e com a autorização 

para realizar as entrevistas, iniciou-se a busca por estabelecer contato com estes 

que, a priori, reagiam com desconfiança ou desinteresse. Essa etapa foi uma das 

mais difíceis, pois ocorria de conseguir marcar a entrevista e o jovem não 

comparecer. Por diversas vezes, pensou-se na inviabilidade da pesquisa, haja vista 

a não aceitação e desconfiança destes, somados os desafios inerentes à pesquisa.  

Como nem tudo são percalços, depois de conseguidas as três primeiras 

entrevistas com a equipe técnica no SESI Bayeux, os jovens começaram a 

demonstrar que queriam participar da pesquisa. Diariamente, a partir daí, foram 

feitas as entrevistas. Salienta-se que desde o primeiro contato ficou claro que a 

pesquisa pretendida não tinha vinculação alguma ao ViraVida, tampouco ao SESI.    

A dinâmica das entrevistas com os egressos foi diferenciada nas duas 

cidades. Em João Pessoa, as entrevistas se davam em locais públicos de grande 

circulação enquanto que em Campina Grande os diálogos se deram, em sua 

maioria, na residência dos mesmos (por se tratar de parentes e/ou vizinhos) num 

processo de busca ativa.  

Diante da possibilidade de dialogar com representativo número de egressos 

(dez jovens), residentes num mesmo bairro, decidiu-se ir até eles para realizar a 

entrevista. Vale ressaltar, durante a operacionalização da pesquisa, foram 

preconizadas todas as orientações do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP/UFRN), no 

que diz respeito às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos.  

A pesquisa deu-nos subsídios para a compreensão das recentes 

“alternativas” de enfrentamento à exploração sexual, evidenciando a lógica que 

permeia o Projeto ViraVida e situando-o entre as propostas de ação pré-

estabelecidas e a realidade concreta dos jovens egressos.  

Sendo assim, o presente trabalho estruturou-se em três capítulos, os quais 

serão pontuados a seguir. A introdução traz considerações iniciais sobre a 

aproximação à temática da exploração sexual, Projeto ViraVida, dentre outros 

elementos que dão suporte à dissertação. No segundo capítulo, destaca-se o 

contexto sociohistórico brasileiro, movimentos sociais e a expansão das 

Organizações Não-Governamentais (ONG’s), assim como a discussão acerca da 

Responsabilidade Social Empresarial. O terceiro capítulo, por sua vez, evidencia a 
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problemática da violência sexual infanto-juvenil, especificamente a exploração 

sexual e as ações de enfrentamento à temática. Por fim, no quarto capítulo, 

aprofunda-se a discussão do Projeto ViraVida, seus rebatimentos na vida dos 

jovens egressos e as modificações nas condições socioeconômicas destes.  
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2. O CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO BRASILEIRO E A OFENSIVA 

NEOLIBERAL: FRAGILIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E EXPANSÃO 

DAS ONG’S  

 

Tratar-se-á, nesse tópico, dos temas relacionados ao processo de 

reestruturação produtiva, das relações sociais e de trabalho presentes no contexto 

atual, bem como o avanço do neoliberalismo no mundo e mais especificamente no 

Brasil, a partir de fins da década de 1980. Outro aspecto abordado serão os 

movimentos sociais no Brasil, bem como a expansão das Organizações Não-

Governamentais - ONG’s e do terceiro setor, incluindo a parceria público-privada e 

os rebatimentos da ofensiva neoliberal. Nesse contexto, será tratada a temática da 

responsabilidade social empresarial, aprofundando conceitos e buscando evidenciar 

os aspectos mais relevantes que constituem esse cenário.  

 

2.1 Reestruturação produtiva e os rebatimentos nos movimentos sociais na 

década de 1980  

 

As transformações societárias, vivenciadas a partir da década de 1960, 

propiciaram alterações na esfera da produção e reprodução sociais, especialmente 

no mundo do trabalho, por volta de 1970/1980. A necessidade/interesse de fomentar 

a produção em escala mundial tornou possível a incorporação de elementos 

relevantes ao processo de expansão do trabalho, acompanhando as mudanças que 

se seguiram, especificamente nas relações entre trabalhadores e empregadores. Do 

incentivo à indústria meramente fabril e sem grandes proporções, passou-se aos 

modelos do fordismo/taylorismo para o toyotismo, cada qual com suas 

características e peculiaridades, abordadas adiante.   

Para Antunes (2006, p. 23) a década de 1980 “presenciou, nos países de 

capitalismo avançado, profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas 

formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 

política”, as quais culminaram diretamente na classe trabalhadora, chamada por 

Antunes de classe que vive do trabalho.  

A partir da segunda metade da década de 1990, visualiza-se um cenário de 

reestruturação produtiva e acentuada rotatividade de funcionários, a qual está 
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ancorada nas esferas da produção, da circulação e a sócio-política e institucional, 

introduzindo métodos como o sistema Kanban, just-in-time, Team work9, bem como 

os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs) e a flexibilização da produção 

enquanto um dos pilares fundamentais do processo de reestruturação produtiva, o 

qual não se limita às mudanças ocorridas e outras que vem na esfera da produção 

de mercadorias (MOTA, 2008).   

O processo de reestruturação produtiva foi vivenciado a partir da substituição 

do modelo fordista-taylorista de produção verticalizada nas linhas de montagem, 

com ápice no período pós-guerra (1945 – 1953), com baixa no preço do produto e 

aumento da eficiência, para o modelo toyotista em meados de 1980, conhecido 

também como modelo japonês e ainda modelo da acumulação flexível. Diga-se de 

passagem, alteraram-se as relações de trabalho, posto que dos trabalhadores é 

exigida maior qualificação e polivalência. Em concomitância com o modelo toyotista, 

o neoliberalismo se expressa e vai se expandindo no âmbito social e trabalhista.  

Percebe-se que os ganhos em produtividade vêm se dando por meio das 

alterações nos processos de trabalho, na gestão das pessoas e no consumo da 

força de trabalho, conforme será apontado mais adiante. A tecnologia da informação 

e a robótica, associada aos avanços tecnológicos em geral, possibilitou um terreno 

fértil para esse novo modelo de organização das relações de produção e trabalho, o 

toyotismo.   

Sobre o processo de reestruturação produtiva, Antunes (2012, p. 46) afirma 

que:  

 

Foi a partir dos anos 1990 que se intensificou o processo de reestruturação 
produtiva do capital no Brasil, processo que vem se efetivando mediante for-
mas diferenciadas, configurando uma realidade que comporta tanto 
elementos de continuidade como de descontinuidade em relação às fases 
anteriores.  

 

A respeito do processo de reestruturação produtiva de modo mais amplo, no 

qual estão assentados os modelos fordista e toyotista, pode-se afirmar que este:    

 

Nada mais é que a permanente necessidade de resposta do capital às suas 
crises. Para fazer-lhes frente é absolutamente vital ao capital – e aos 
capitalistas – redesenhar não apenas sua estruturação ‘econômica’, mas, 

                                                           
9
 Os três sistemas mencionados são relacionados ao processo de reestruturação produtiva, voltados 

a acelerar a produção, com vistas ao maior lucro em menor espaço de tempo.  
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sobretudo, reconstruir permanentemente a relação entre as formas mercantis 
e o aparato estatal que lhe dá coerência e sustentação (MOTA, 2008, p. 28). 

 

Para Montãno (2011), o modelo fordista de produção deveria ser modificado 

para o novo regime de acumulação, o flexível, cuja funcionalidade serve diretamente 

ao cariz neoliberal. Para Antunes (2012, p. 49), “se o processo de reestruturação 

produtiva no Brasil, durante os anos 1980, teve uma tendência limitada e seletiva, foi 

especialmente a partir da década de 1990 que ele se ampliou sobremaneira”.  

Sobre esse aspecto, pode-se pensar a influência do neoliberalismo que em 

muito contribuiu para a maior incorporação da reestruturação produtiva no país e 

para o desenrolar de seus efeitos nefastos à classe trabalhadora, a qual vivencia a 

destituição de direitos, acompanhada do processo de desemprego estrutural.  

Montãno (2011, p. 198) pontua que “não foi o neoliberalismo que concebeu e 

criou a reestruturação produtiva; foi a necessidade de recuperação do lucro nos 

patamares exigidos pelo capital que [...] exigiu uma nova estratégia hegemônica, o 

neoliberalismo”.    

 Ainda conforme Antunes (2012, p. 59):  

 

No movimento pendular do trabalho, preservados os imperativos destrutivos 
do capital, oscilamos crescentemente entre a perenidade de um trabalho 
cada vez mais reduzido, intensificado e mais explorado, dotado de direitos, e 
uma superfluidade crescente, cada vez mais geradora de trabalho 
precarizado e informalizado, como via de acesso ao desemprego estrutural.  
 

A sociedade globalizada atual é o lócus do processo de mundialização e 

financeirização do capital, privatizações, regressão dos direitos (sociais, políticos e 

civis), desregulamentação do trabalho e dos direitos a ele relacionados, banalização 

do humano, dentre outros processos que vem se gestando ao longo das três últimas 

décadas do século XX e início do século XXI, num cenário de reestruturação 

produtiva e mercantilização da vida social.  

As questões acima mencionadas evidenciam o acirramento de contradições 

presentes nas relações entre capital e trabalho, sociedade e Estado, suscitando o 

agudizamento da questão social, em suas múltiplas expressões, inclusive para o 

Serviço Social.  

Esta sociedade encontra-se permeada e regulada pelo sistema capitalista em 

sua face mais arrebatadora em se tratando da esfera dos direitos sociais, o 
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neoliberalismo, o qual, surgido no pós-Segunda Guerra Mundial e tendo como 

suporte teórico a obra O Caminho da Servidão de Hayek (publicado em 1944), 

constituiu-se, à época, numa reação contundente do ponto de vista teórico e político 

ao Estado de Bem-estar Social, proposto por John Keynes (ANDERSON, 1995, p. 

9).  

O neoliberalismo rompe com os ideais do Estado de Bem-estar Social, 

acirrando questões como desemprego estrutural, exploração da força de trabalho, 

terceirização e privatização e promovendo o aumento das desigualdades entre 

classes. Segundo Montãno (2011, p. 194), “o ajuste neoliberal é testado, 

primeiramente, após o golpe de estado de Pinochet ao governo eleito de Salvador 

Allende [...]. Em seguida, com os triunfos de Thatcher em 1979 na Inglaterra e de 

Reagan, em 1980 nos Estados Unidos”. No Brasil, a política neoliberal surge no 

governo de Fernando Collor de Melo, já em 1989.  

Montãno (2011, p. 193) afirma que o projeto/processo neoliberal constitui:  

 

A atual estratégia hegemônica de reestruturação geral do capital – em face 
da crise, do avanço tecnocientífico e das lutas de classes que se 
desenvolvem no pós-1970 e que se desdobra basicamente em três frentes: a 
ofensiva contra o trabalho (atingindo as leis e direitos trabalhistas e as lutas 
sindicais e da esquerda) e as chamadas ‘reestruturação produtiva’ e 
‘contrarreforma do Estado’.  
 

No que se refere ao processo de reestruturação produtiva no Brasil, é 

possível traçar um panorama das características desta, apontadas por Mota (2008). 

Assim, a marca da reestruturação produtiva no Brasil é “a redução dos postos de 

trabalho, o desemprego dos trabalhadores [...], a sua transformação em 

trabalhadores por conta própria, trabalhadores sem carteira assinada, 

desempregados abertos, desempregados ocultos por trabalho precário, etc” (MOTA, 

2008, p.35).    

Para Dias (1997, p. 15), os discursos de humanização do trabalho e de 

direitos trabalhistas e cidadãos vêm sendo substituídos por:  

 

Um momento de passivização da ordem: a expansão do capital requer e 
exige a recusa à plena cidadania, ainda que formal. Trata-se da quebra dos 
direitos sociais como base da acumulação e da velha/nova cidadania 
burguesa.  
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O quadro por ora explicitado deixa claro o processo constante de fragilização 

do suporte organizativo dos trabalhadores, causado pela nova configuração da 

militância e fruto das inúmeras estratégias que o capital faz uso para dominar os 

trabalhadores através do “pseudo-consenso”, onde os mesmos são, mesmo que 

discretamente, obrigados a corresponder às expectativas ligadas à produtividade e 

qualidade, assim como não protestar e sequer reivindicar qualquer melhoria nas 

condições de trabalho, visto que há um contingente de trabalhadores, aguardando 

sua oportunidade.  

Dessa forma, mantém-se a classe detentora da força de trabalho inerte aos 

ditames do capital e, o que é melhor ainda, obediente e disciplinada para o trabalho 

e, consequentemente, para alcançar lucros para as empresas. Com jornadas de 

trabalho cada vez mais longas e exaustivas, visto que o ritmo do trabalho também 

aumentou, registra-se um alto índice de adoecimento dos trabalhadores, em 

decorrência das exigências impostas e das parcas condições oferecidas para o bom 

desempenho de suas atribuições.  

Fontes, na obra “O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história” (2010), 

aponta e esmiúça as teias que o capitalismo imperialista constrói no plano 

econômico, social, político e cultural brasileiro, contextualizando as modificações 

nesses diversos âmbitos ao longo dos anos.  

Apontar-se- a alguns pontos marcantes de sua obra, na qual se aprofunda o 

debate sobre as lutas de classes e as Organizações Não-Governamentais (ONG’s) 

no Brasil, enquanto importantes ferramentas para o alcance dos interesses de 

manutenção da ordem social e lucratividade pelo capital. Menciona-se que esse 

processo de expansão e aceitação das ONG’s no Brasil é acirrado pelo cenário de 

abertura democrática, em fins dos anos 1980.  

Em meados de 1970, ressalta-se a mercantilização da filantropia e a 

consequente subalternização da força de trabalho, consolidando a fragmentação das 

lutas populares. Esse cenário “infletiu em direção a uma cidadania da urgência e da 

miséria” (FONTES, 2010, p. 256), na qual as ONG’s têm sido peça-chave, 

articuladoras na relação entre o Estado, sociedade civil e as organizações sociais do 

terceiro setor, as quais serão comentadas mais adiante.  

Segundo Razeto (1993), a ação reivindicativa tradicional, típica dos 

movimentos sociais da década de 1980 tornou-se ação solidária alternativa, posto 
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que o cenário de retração do Estado no trato à questão social coloca para os 

necessitados a ideia de que devem lutar coletivamente, passando de meros 

demandatários dessas ações para executores das políticas pensadas e 

implementadas para seu atendimento.   

Segundo Monteiro (2000, p. 68) “há uma redefinição do tamanho do Estado, 

de sua inserção na área social. O Estado busca novos parceiros [...] e privilegia, 

possivelmente por seu caráter inovador e polissêmico, as ONG’s como parceiras”, 

não somente mas, especialmente, a partir da década de 1990.   

Pode-se dizer que “o que Estado deixa de fazer passa a ser assumido por 

organizações do ‘terceiro setor’; estas, com a parceria do Estado compensariam a 

diminuição de atividade social estatal” (MONTÃNO, 2010, p. 223). Assim, visualiza-

se uma relação de complementaridade entre as duas esferas, ao passo que uma se 

retrai (o Estado) para que a outra (as ONG’s) ganhe proporção, assumindo para si 

algumas responsabilidades e funções.  

As organizações sociais, grosso modo, são definidas como:  

 

Entidades públicas não-estatais e podem ser vistas tanto como formas de 
controle social quanto como formas de produção de bens e serviços sociais e 
científicos [...]. Aqui aparece o conceito de terceiro setor. Para isso, criam-se 
leis e incentivos para organizações sociais, para ‘filantropia empresarial’ [...] e 
desenvolve-se uma relação de ‘parcerias’ entre elas e o Estado (MONTÃNO, 
2010, p. 224).  

  

Com vistas a esclarecer o significado do termo parceria, (MONTÃNO, 2010) 

menciona a Lei Federal nº 9.790, promulgada em 23 de março de 1999, a qual 

institui pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e institui e disciplina o termo 

parceria.    

Segundo Montãno (2010), a pretensa parceria entre organizações sociais e o 

Estado configura-se mais que um incentivo para o desenvolvimento de ações 

voltadas à comunidade, as chamadas ações cidadãs. O que se apresenta nesse 

contexto é a desresponsabilização do Estado no tocante às respostas de 

enfrentamento à questão social, havendo, pois, uma transferência de atribuições 

para o setor privado, seja na busca pelo lucro e mais-valia ou para fins ditos 

públicos.  
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Inserida nessa lógica, o tema da sociedade civil passa a ser debatido a partir 

dos anos de 1980, mas assume centralidade apenas em meados de 1990, 

constituindo-se enquanto “arena de luta de classes e, portanto, de embate entre 

aparelhos privados de hegemonia e de contra-hegemonia no sentido do 

convencimento” (FONTES, 2010, p. 290).  

Para Monteiro (2000, p. 42), “o papel político da sociedade civil, por sua vez, 

não está diretamente relacionado ao controle ou à conquista do poder, mas à 

geração de influência por meio de associações democráticas e amplas discussões 

na esfera pública e cultural”. Pode-se dizer que as ONG’s ganharam aceitação da 

população em geral e dos segmentos específicos em suas lutas.  

No que se refere à parceria entre o Estado e o “terceiro setor”, Montãno 

(2010, p. 227) afirma que esta:  

 

Tem a clara função ideológica de encobrir o fundamento, a essência do 
fenômeno [...] e fetichizá-lo em ‘transferência’, levando a população a um 
enfretamento/aceitação desse processo dentro dos níveis de conflitividade 
institucional aceitáveis para a manutenção do sistema e ainda mais, para a 
manutenção da atual estratégia do capital e seu projeto hegemônico: o 

neoliberalismo.  
 

Quando se fala em terceiro setor, pressupõe-se que há um primeiro e um 

segundo setor. O primeiro setor é representado pelo Estado, enquanto principal 

responsável pelas ações voltadas à população, no que tange ao acesso aos direitos 

sociais, políticos e civis. O mercado enquanto segundo setor possui relevância em 

especial no que se refere à dinâmica econômica, a mais interessante aos 

capitalistas.  

Desse modo, o terceiro setor surge para dar respostas a “determinadas 

necessidades da sociedade que não são supridas nem pelo Estado e nem pelo 

mercado e nele se incluem as organizações não-governamentais, nova forma de 

organização da sociedade civil que surge no Brasil em meados de 1970” 

(MONTEIRO, 2000, p. 54).  

Como afirma Monteiro (2000), é na década de 1990 que o terceiro setor 

assume uma forma bem mais ampla e genérica no Brasil, sendo definidas “as 

entidades filantrópicas, de defesa dos direitos, ambientais, esportivas, culturais, de 

trabalho voluntário, além da filantropia empresarial”, as quais serão tratadas no 

tópico seguinte (MONTEIRO, 2000. p. 55).  
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Em se tratando do debate que permeia as ONG’s e a sociedade civil, tem-se 

o conceito de terceiro setor, o qual possui uma variedade de definições e 

entendimentos. Algumas dessas definições são apontadas a seguir: organizações 

não-lucrativas e não-governamentais – ONG’s, nas quais se inclui os movimentos 

sociais, organizações e associações comunitárias; instituições de caridade, 

religiosas, atividades filantrópicas, fundações empresariais, empresas cidadãs, 

ações solidárias e ações voluntárias; atividades pontuais e informais.  

Sob a perspectiva da totalidade, o terceiro setor constitui-se num “fenômeno 

real inserido na e produto da reestruturação do capital, pautado nos princípios 

neoliberais” (MONTÃNO, 2010, p. 22). O termo terceiro setor foi cunhado nos 

Estados Unidos, perpassada por questões relacionadas ao associativismo e ao 

voluntariado. No Brasil, o conceito de terceiro setor foi proposto por intelectuais 

orgânicos do capital, o que aponta para uma ligação evidente com os interesses 

classistas (MONTÃNO, 2010).  

Tal conceito surge no Brasil num cenário de reestruturação produtiva e do 

capital e crise do Estado, as quais representam e acarretam transformações 

relevantes nos diversos setores da sociedade, inclusive no mundo do trabalho, 

sendo interessante situar as novas modalidades de enfrentamento à questão social.  

No sentido de dar respostas às expressões da questão social, não mais de 

responsabilidade exclusiva do Estado, visualiza-se uma transferência/partilha de 

atribuições entre empresas e Estado. Dita de outra forma, estabelece-se uma 

parceria público-privada entre essas esferas, balizadas no neoliberalismo, cujos 

preceitos voltados ao social diferem de outros ‘modelos’, a citar: o Keynesianismo.  

Sendo assim, “a resposta às necessidades sociais deixam de ser uma 

responsabilidade de todos [...] e um direito do cidadão, e passa agora, sob a égide 

neoliberal, a ser uma opção do voluntário que ajuda próximo, e um não-direito do 

portador de necessidades, o ‘cidadão pobre’ (MONTÃNO, 2010, p. 22).  

Nessa citação torna-se evidente a alteração das responsabilidades do Estado 

e, consequentemente, do mercado. A retirada do Estado no trato às refrações da 

questão social, atribuídas ao terceiro setor, não ocorre por motivos financeiros ou de 

eficiência. Trata-se de razões fundamentalmente político-ideológicas: “retirar e 

esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão quanto a políticas sociais de 

qualidade [...], de autoajuda e ajuda mútua para seu enfrentamento [...]”.  



34 

 

Conforme o mesmo autor (2010, p. 235), “o Estado, dirigido pelos governos 

neoliberais, se afasta parcialmente da intervenção social, porém, é subsidiador e 

promotor do processo ideológico, legal e financeiro de ‘transferência’ da ação social 

para o ‘terceiro setor’”. Dito isto, compreende-se que há um processo em constante 

aprofundamento, no qual os setores mais carentes passam a assumir suas 

necessidades, ou seja, passam a responder por suas demandas e pela solução de 

seus problemas, ainda que estes fossem da ossada estatal, em outras épocas.  

Verifica-se uma função ideológica presente na relação das ONG’s com o 

Estado, haja vista gerar uma aceitação por parte da população no tocante às ações 

e práticas a ela direcionadas, perpassadas pela função ideológica (MONTÃNO, 

2010). Sendo assim, incita-se a pensar que há uma “transferência de um setor 

falido, o Estado, para outro eficiente, empreendedor, livre, a sociedade civil (que 

alguns chamam de “terceiro setor”)” (MONTÃNO, 2010, p. 226).  

O conceito de terceiro setor apresenta diferenciações quanto à origem, às 

entidades que compõem, o caráter não-lucrativo envolvido e o complexo 

entendimento acerca da definição conceitual existente. Há autores que incluem as 

ONG’s, as instituições religiosas, as organizações sem fins lucrativos (OSFL) e as 

organizações da sociedade civil (OSC) como sendo representações do terceiro 

setor. Assim, não há uma unicidade de definições, fato esse que torna mais 

complexo seu entendimento, ao passo em que se amplia sua utilização. 

Acerca do surgimento das ONG’s, datado da década de 1970, e seu 

desenvolvimento na sociedade brasileira, Monteiro (2000, p. 23) destaca que:  

 
As ONGs estão, em sua gênese, ligadas aos movimentos sociais e são 
datadas, nascem em um contexto específico, com características também 
específicas e vão, aos poucos, modificando seu perfil de atuação. Mesmo 
tendo surgido em nossa sociedade na década de 70, elas colocam-se como 
um fato novo na realidade social e política do país a partir das décadas de 
80 e 90, quando crescem em quantidade, dividem-se em variadas frentes 
de atuação, adquirem visibilidade junto à população e parecem poder 
contribuir de formas extremamente diferenciadas para a busca de respostas 
a complexas questões sociais colocadas em nosso país.  

 
Na década de 1980, as ONG’s assessoravam os movimentos sociais, sendo 

demandatárias do Estado. Todavia, nos anos 1990, Monteiro (2000, p. 69) considera 

que:  

 



35 

 

Em meio a uma nova conjuntura política e econômica [...], há uma mudança 
no perfil de atuação das ONG’s enquanto sociedade civil pode estar, para 
alguns, relacionada ao esvaziamento dos movimentos sociais em contraponto 
à ampliação da atuação das ONG’s nos anos 90.  

 

A década de 1980, embora represente a “década perdida” no âmbito 

econômico, para o cenário de lutas e movimentos sociais foi bastante fecunda, 

conforme já explicitado em relação à Constituição Federal, Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA e demais legislações datadas desse período.    

Por volta de 1982, as ONG’s, enquanto entidades sem fins lucrativos e grande 

capacidade de gestão de recursos, passam por um período de representativa 

expansão, ocasionadas tanto pela reordenação político-social em partidos, quanto 

pelas políticas de desestatização, as quais tornaram essas ONG’s “pontos de 

suporte técnico-político às novas administrações” (GOHN, 2003, p. 60).   

No sentido de possibilitar o desenvolvimento de ações por parte do terceiro 

setor, o Estado faz uso de mecanismos devidamente legalizados, para incentivar 

essas práticas. Assim, Montãno (2010) cita algumas dessas modalidades, que são: 

auxílios e contribuições; subvenções sociais; convênios, acordos ou ajustes; 

contratos de gestão; termos de parceria e a isenção de impostos.  

Ainda que o capital tenha rejeitado as conquistas trabalhistas e os direitos 

sociais, vale salientar que as ONG’s se desenvolveram na década de 1990 por dois 

motivos: o primeiro deles foi a mudança de organização no que se refere à 

destinação de recursos, haja vista que estes passaram a ser direcionados para as 

ONG’s. Além disso, a captação de recursos tornou-se mais objetiva e direta, ao 

passo que o número de ONG’s aumentou consideravelmente.  

Muitas ONG’s criadas nas décadas de 1980 e 1990 não detinham poder de 

autofinaciamento, sendo necessária a parceria com o Estado ou organismos 

internacionais, no sentido de operacionalizar ações voltadas aos segmentos mais 

carentes da população. Desse modo, há o entendimento de que a redução do apoio 

estatal na área social estaria sendo compensada pela considerável expansão das 

ONG’s no Brasil, ou seja, da intervenção destas na sociedade civil (MONTÃNO, 

2010).  

Segundo Antunes (1999, p. 113), “o terceiro setor não é uma alternativa 

efetiva e duradoura ao mercado de trabalho capitalista, mas cumpre um papel de 

funcionalidade ao incorporar parcelas de trabalhadores desempregados pelo 
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capital”. Esses profissionais necessitam provar suas habilidades, mostrando-se cada 

vez mais competentes e polivalentes, pois há um exército industrial de reserva, no 

aguardo para sua oportunidade de inserção. A alta rotatividade de profissionais é um 

elemento recorrente nesse cenário, evidenciando a dimensão do problema.  

Para o Serviço Social, as consequências são sentidas especialmente no que 

tange os espaços ocupacionais de trabalho, pois vê-se uma modificação também 

nos locais de trabalho dos assistentes sociais, no aumento do ritmo e da jornada. 

Tendencialmente ocorre uma redução dos postos de trabalho, bem como do 

quantitativo de profissionais presentes nestes, ainda que grande parte destes tenha 

sido contratada via terceirização.  

Nas décadas de 1980 e 1990, os sindicatos, embora buscando representar 

suas categorias, são duramente reprimidos e impedidos de atuar, fato esse que 

enfraquece a luta dos trabalhadores por melhorias nos aspectos profissional e 

pessoal.  

Nesse contexto, a democracia vai se consolidando e serve de lócus para o 

fortalecimento dos discursos e práticas que deturpam e restringem o real significado 

do termo, enquanto mecanismo de participação e lutas para que sejam efetivadas as 

conquistas alcançadas.  

Nos tempos atuais, a democracia é vista como: 

 

O rosto político dos mercados, e estes como a face econômica da mesma. 
(BORON, 2001, p. 185). Agora, as ameaças encontram-se no próprio 
interior dos capitalismos democráticos. Não são externas, mas sim, 
internas, e o que é pior, têm uma aparência ‘democrática’ (BORON, 2001, p. 
174). 
 

Ainda que extinta a ditadura, pelo menos em seu sentido mais evidente e 

contrariando os ideais de sociedade democrática almejados na década de 1980, 

tem-se que “uma democracia reduzida às estratégias limitadas e admissíveis pelo 

capital iniciaria seu percurso com a eleição de Collor de Melo, pela persuasão e pela 

truculência [...]” (FONTES, 2010, p. 255).  

Parte dos trabalhadores, aqueles que ainda não foram substituídos pela via 

da automação, embora conhecendo seus direitos, são obrigados a calar em face das 

exigências que lhes são postas, dada a necessidade em permanecer no emprego, 

ainda que sem nenhuma legislação trabalhista vigente e redução salarial, seja ele 

formal ou informal. Discursos de que o setor informal contribui diretamente com o 
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crescimento econômico do país são utilizados para impulsionar essa ideia e torna-la 

aceitável perante a sociedade, ainda que haja importantes divergências sobre esse 

aspecto.  

Sobre tal consideração, afirma-se que:  

 

O setor informal não é mais percebido como uma manifestação da pobreza 
urbana ou do atraso econômico. O setor informal é hoje considerado como 
uma fonte de riqueza, como um potencial inexplorado de empregos e de 
rendas, mesmo que o aumento considerável de famílias condenadas a 
reduzir suas expectativas a meras estratégias de sobrevivência (GOHN, 
2003, p. 35).  

 

Vê-se que a redução da capacidade organizativa contra-hegemônica da 

classe trabalhadora vai se delineando, fato esse que contribuiu, dentre outras, para 

a desregulamentação dos direitos trabalhistas (FONTES, 2010), da qual a 

informalidade é consequência, inserindo significativos percentuais de trabalhadores 

nesse setor. Vivencia-se hoje uma requalificação rebaixada e a criminalização das 

formas de resistências (FONTES, 2010) e, portanto, dos movimentos sociais ou 

qualquer outra forma de protesto ou inquietação, sendo cada vez mais 

compreendidos enquanto mecanismos de desordem e arruaça.  

Sendo assim, tais formas de resistência e tensões repercutem sob a 

sociedade brasileira, especificamente sobre os trabalhadores que, muitas vezes, se 

veem sem representação, dada as dificuldades e impasses percebidos inclusive 

dentro dos sindicatos. Entretanto, percebe-se que há mecanismos que buscam 

reativar as lutas sociais, por meio dos movimentos sociais.  

Ainda que recorrente a discussão acerca da suposta crise dos movimentos 

sociais, Oliveira (1994) afirma que ocorre um processo de democratização, posto 

que há uma mudança na relação entre os movimentos sociais e o Estado. A mídia 

teve importante papel no processo de consolidação das ONG’s no cenário dos anos 

1990, configurando-se quase que numa “representante” das ONG’s perante as 

diversas esferas da sociedade.  

Conforme Monteiro (2000, p. 30), nos anos 1990 “parece que a versão de 

sociedade civil que prevalece é a versão ONG. De ilustres desconhecidas da 

população na década de 1980, elas passam, na década de 1990, a ser sinônimo de 

sociedade civil”, ainda que isto gere divergências.    
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É válido esclarecer as diferenças existentes entre as ONG’s e os movimentos 

sociais. De modo geral, Gohn (2003, p. 49) afirma que “as ONG’s são 

institucionalizadas, os movimentos não. Elas precisam ser no mínimo, eficientes [...]. 

Os movimentos não. Eles têm fluxos e refluxos [...], são descontínuos e não 

necessitam compromisso com a eficácia operacional”. Pode-se dizer que os 

movimentos sociais se (re) configuram no cotidiano, com idas e vindas, num 

contínuo reaparecimento, tão logo seja possível, em virtude das implicações da 

conjuntura atual.  

Alguns autores apontam o surgimento das ONG’s desde a colônia, enquanto 

ações ligadas e baseadas fundamentalmente em práticas caritativas e religiosas, 

bastante diferentes das ONG’s modernas do século XX, tanto em significado quanto 

em dimensão e atuação. Conforme Sherer-Warren (1995, p. 165), as ONG’s são 

“organizações formais, privadas, porém com fins públicos e sem fins lucrativos, 

autogovernadas e com participação de parte de seus membros como voluntários [...] 

para expandir o poder de participação” dos diversos segmentos sociais.  

Estas organizações passam a ser espaços de interlocução com a sociedade 

civil. Segundo SOUZA (1992), as ONG’s saem da suposta clandestinidade e 

adquirem paulatinamente fama e notoriedade internacionais. Vale lembrar que o 

cenário sócio-político e econômico propiciou a alteração e desmobilização dos 

movimentos sociais e posterior expansão das ONG’s no Brasil. Pode-se dizer que as 

ONG’s ocuparam o lugar que os movimentos sociais brasileiros ocuparam nas 

décadas anteriores.  

Vale destacar que, dentre os ‘tipos’ de ONG’s existentes, sobressaem-se 

dois, a saber: aquelas ligadas ao campo da filantropia e às relacionadas ao campo 

da cidadania. Sobre o primeiro campo, com forte presença na Inglaterra, sabe-se 

que este é o mais antigo dentre as ONG’s, o qual era consolidado num contexto de 

ajuda e benemerência como preceitos aceitáveis e amplamente praticados.  

No sentido de melhor compreender as modalidades de ONG’s existentes no 

Brasil, Gohn (2003) afirma que as cidadãs são as mais presentes, embora em 

termos quantitativos as ONG’s filantrópicas ou assistenciais se destaquem. Diga-se 

de passagem, as ONG’s cidadãs são voltadas para a reivindicação dos direitos de 

cidadania, atuando nos campos popular e não-popular, junto aos canais de 

comunicação, no caso, a mídia, especificamente.  
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Por outro lado, a modalidade de ONG voltada à cidadania ganhou terreno em 

decorrência das transformações nas esferas da sociedade e em especial, da relação 

entre Estado e movimentos sociais, dando abertura para o surgimento e a expansão 

das ONG’s no Brasil, a partir da década de 1990, em pleno processo de 

redemocratização. Salienta-se que as ONG’s cidadãs apontam para questões de 

violação de direitos sociais e campanhas educativas, evocando a participação 

popular e buscando inserir novas vertentes de luta às causas já existentes. 

A respeito da relevância e da dimensão social que as ONG’s vêm tomando 

nesse período, Gohn (2003, p. 57) chama atenção para o fato de que “as ONG’s 

deixam de ser meros apoios e passam a ter centralidade, pois a nova era irá exigir 

novas relações sociais entre o Estado e a sociedade civil”, inclusive passando a ser 

típicas representantes desta.  

Conforme Gohn (2003, p. 59), as ONG’s “não trabalham na linha da militância 

e da politização da sociedade civil, como os movimentos sociais”, o que também as 

diferenciam destes, ou seja, sua essência, objetivos e forma de organização são 

diversos.  

No que tange aos movimentos sociais da década de 1980, pode-se afirmar 

que estes diferem substancialmente dos relativos à década de 1990, visto que 

passam a ocupar um espaço diferenciado dentro da agenda política brasileira, na 

qual a participação social ganha vulto, ainda nos anos 1980, tendo como principal 

mote as questões ambientais.  

Discutem-se hoje temas e problemáticas mais amplas que envolvem um 

número bem mais elevado de pessoas, como a fome, o desemprego e demais 

questões que perpassam todos os âmbitos da sociedade. Verifica-se o 

estabelecimento de parcerias entre o Estado e os movimentos sociais, bem como o 

crescimento em ritmo acelerado das ONG’s ainda na década de 1980, o que 

configura a parceria público-privada.  

Situado na década de 1990, pode-se afirmar que:  

 

Sob o pretexto de chamar a sociedade à participação em torno do ‘controle 
social’ e da gestão de serviços sociais e científicos, desenvolvendo a 
democracia e a cidadania, a dita ‘publicização’ é na verdade, a denominação 
ideológica dada à transferência de questões públicas de responsabilidade 
estatal para o chamado ‘terceiro setor’ e ao repasse de recursos públicos 
para o âmbito privado (MONTÃNO, 2010, p. 45).  
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Como é notório, há disparidades importantes entre as décadas de 1980 e 

1990, pois a primeira década citada foi palco dos movimentos sociais e classistas 

que culminaram na Constituição Federal de 1988. Já a década de 1990, cenário de 

hegemonia das propostas e ações neoliberais, as quais trazem rebatimentos nos 

mais variados âmbitos da sociedade brasileira, acompanhados das sérias 

pretensões de implementar uma reforma do Estado. Para isso, os avanços e 

conquistas obtidos seriam, necessariamente, congelados e reprimidos.   

No início da década de 1990, o Brasil, recém-saído de um período ditatorial 

que perdurou por mais de vinte anos, encontrava-se em processo de 

redemocratização vivenciado logo na sequência, o qual mobilizou diversos 

movimentos sociais que foram às ruas para lutar por seus direitos. Para exemplificar, 

a eleição direta para seus representantes, nas esferas municipal, estadual e federal, 

além dos movimentos ecológicos e ambientalistas, de mulheres e negros, assim 

como outros relacionados aos indígenas.   

A adoção de medidas de cunho neoliberal no Brasil, em meados da década 

de 1990, por meio de Fernando Collor de Melo, teve fortes rebatimentos do ponto de 

vista econômico, político e social, haja vista que introduz uma política avassaladora 

de direitos, na qual se exalta a lucratividade e a concorrência voraz, tendo como 

consequência, a acentuada rotatividade dos trabalhadores, as exigências por 

capacitação e polivalência, dentre outros fatores.  

Atualmente, a política neoliberal tem forte influência nos mandos e 

desmandos do sistema capitalista nas diversas esferas da vida social, afetando 

diretamente os menos favorecidos, ao passo que destituem direitos sociais e 

trabalhistas, cujos reflexos são nefastos à população em geral.  

Os trabalhadores tornam-se cidadãos não por serem detentores de direitos, 

mas a partir do momento em que participam ativamente da economia, por meio do 

consumo, sendo assim, “cidadãos” consumidores, distantes de participar ativamente 

na gestão pública.  

Segundo Montãno (2010, p. 45), os adeptos do neoliberalismo no Brasil 

apontam para uma suposta necessidade de “readequar a Constituição brasileira às 

necessidades do grande capital, de subordinar os princípios da Constituição de 88 

aos ditames do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e aos postulados do Consenso de 
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Washington”, fazendo uso para tanto, da privatização dos serviços sociais e 

terceirização das relações de trabalho.   

Para Hayek (1985, p. 93), “é importante que na ordem de mercado 

(enganosamente chamada de capitalismo), os indivíduos acreditem que seu bem-

estar depende, em essência, dos seus próprios esforços e decisões”. Tal afirmação 

ratifica a suposta necessidade cada vez mais reduzida da presença e atuação do 

Estado, atribuindo novas demandas à esfera de mercado e empresarial. Salienta-se 

também os princípios de auto-ajuda e ajuda mútua, bem como o de 

autorresponsabilização dos necessitados quanto às suas próprias demandas.  

Atualmente, a ofensiva neoliberal apenas mantem a figura de presente, 

engajado e comprometido com os mais carentes, dentre outras bandeiras 

levantadas, no sentido de controlar os excessos para manter a ordem social e 

suscitar na sociedade civil (ONG’s, terceiro setor etc.) a responsabilidade e o desejo 

de “transformar” a realidade atual, perpassada por conflitos de ordem cultural, 

socioeconômica e políticos marcantes.  

Pode-se dizer que, do ponto de vista econômico, o neoliberalismo fracassou; 

do social, alcançou níveis de desigualdades sociais alarmantes e, política e 

ideologicamente, alçou-se em grande estilo, sendo o meio principal de execução dos 

comandos capitalistas (ANDERSON, 1995).   

Vê-se então um processo gritante de mercadorização dos direitos (já tão 

reduzidos) e da própria cidadania, a qual se torna regulada e limitada pelos 

interesses capitalistas de mercado, ávidos pela acumulação privada de riquezas 

produzidas socialmente, ampliando em larga escala, as desigualdades sociais, de 

classe, gênero e etnia, suscitando questões complexas ao Serviço Social.  

Especificamente sobre as limitações no tocante às respostas à questão social 

e suas expressões, tem-se que estas não apenas não foram resolvidas como 

apresentam-se agravadas pela conjuntura recente. Segundo Soares (2001, p. 43), 

“estas limitações no novo padrão neoliberal de política social estatal são 

caracterizadas pela primazia de ‘programas assistenciais de caráter apenas 

suplementar e emergencial’, dirigidos apenas para os ‘pobres’”.  

Portanto, o trato passageiro e emergencial das refrações da questão social, 

ainda conforme Soares (2001) subtrai os direitos e contribui na regressão das 

políticas sociais, ao passo que não direcionam respostas contundentes aos setores 
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mais carentes, fomentando o clientelismo e retirando destes a ideia de que são 

cidadãos de direitos.  

Montãno (2010) considera três tipos de resposta à questão social, dentro da 

lógica neoliberal, a saber: a precarização das políticas sociais e assistência 

estatais10. Por outro lado, pela via da privatização da Seguridade Social e, 

consequentemente das políticas sociais como um todo, se perfaz por dois caminhos: 

a re-mercantilização dos serviços sociais11 e a re-filantropização das respostas à 

questão social12.  

A intervenção estatal precarizada, associada aos processos de re-

mercantilização dos serviços sociais e à re-filantropização das respostas à questão 

social, mencionados acima, fazem com que três modalidades de serviços venham à 

tona, a citar: “o privado/mercantil, de boa qualidade, o estatal/gratuito precário e o 

filantrópico/voluntário, de qualidade duvidosa” (MONTÃNO, 2010, p. 198).  

Tais modalidades de atendimento à população demandatária definem três 

categorias de cidadãos que são: os “‘integrados’ /consumidores; os ‘excluídos’ 

/usuários de serviços estatais precários, focalizados e descentralizados, e os 

‘excluídos’ /assistidos pela caridade e filantropia do ‘terceiro setor’” (MONTÃNO, 

2010, p. 198). 

Em decorrência da explícita parceria entre Estado e terceiro setor, eis que 

ocorrem deslocamentos que, conforme Montãno (2010), dão outro sentido às lutas 

sociais, posto que vivencia-se a negociação e a parceria em larga escala, bem como 

as ações focalizadas, em detrimento de práticas voltadas à coletividade, com 

destaque para as ações filantrópicas voltadas a segmentos específicos, o que retira 

e contribui para a regressão dos direitos sociais.  

Acerca do caráter seletivo e focalizador das políticas sociais e seus 

rebatimentos nos setores pobres, Serra (1998, p. 40), afirma que: 

 

Não há democratização no atendimento das prioridades sociais, visto que o 
Estado, como principal financiador, ao pretender diminuir o raio de alcance de 

                                                           
10

  Vê-se fortalecida a ideia de cidadão-usuário das políticas sociais, semelhante ao debate do aluno-

cliente.  
11

 A re-mercantilização dos serviços sociais, na qual surge e se consolida a figura do cidadão-cliente, 

ou seja, atrelado e partícipe do consumo e, portanto, da economia. 
12

 Dentro do aspecto da privatização da Seguridade, a re-filantropização das respostas à questão 

social, cujo eixo central é a transferência de atribuições da esfera estatal para a órbita da sociedade 
civil e terceiro setor, estando presente a figura do “não-cidadão”.   
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sua atuação no espaço de políticas públicas acaba por constituir parâmetros 
de seletividade e estratificações populacionais [incluindo/excluindo setores do 
atendimento] (ao incorporar essa multiplicidade de instituições como suas 
parceiras) que abrem espaço a um maior grau de exclusão e fragmentação 
dos setores populacionais que utilizam seus serviços. 

 

Passou-se a ver um Estado em constante parceria com as ONG’s, enquanto 

que os movimentos sociais são continuamente reprimidos e cooptados. Das lutas de 

classe, levantadas pelos movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980, à 

negociação por parte das ONG’s, transformando os antigos militantes dos 

movimentos sociais em membros destas (MONTÃNO, 2010).   

Dentro do contexto neoliberal, as ONG’s passam a ser os atores principais, 

enquanto que os movimentos sociais, seguem como coadjuvantes nesse processo. 

Estas ganham respaldo e credibilidade perante a sociedade e em especial, diante 

dos governantes e órgãos internacionais, conquistando espaços anteriormente 

exclusivos dos movimentos sociais.  

Assim, a diminuição e/ou retração dos movimentos sociais no Brasil, tanto em 

quantidade quanto em intensidade, propiciou o surgimento das ONG’s, as quais têm 

caminhado junto aos movimentos sociais. No contexto contemporâneo, visualiza-se 

uma nova configuração dos setores da sociedade, donde destacam-se as ONG’s, 

cuja expressão foi cunhada no pós-Segunda Guerra Mundial no cenário 

internacional (FONTES, 2010).  

Todavia, responsabilizar o Estado exclusivamente pelo quadro 

socioeconômico, político e cultural de regressão dos direitos e desmobilização da 

classe trabalhadora “permitia ressaltar o novo foco: gerenciar de maneira privada, 

concorrencial e lucrativa políticas públicas voltadas para a maioria da população” 

(FONTES, 2010, p. 273).  

Isso posto, Montãno (2010) incita à revitalização dos movimentos sociais, pois 

considera que as ONG’s constituem-se hoje em espaços nos quais se fundamenta e 

se consolida ações de transferência de atribuições do Estado para a dita sociedade 

civil ou terceiro setor, além de que as ONG’s terem se tornado “representantes” dos 

movimentos sociais, ainda que involuntária e contrariamente à sua vontade.   

Culpabilizar as ONG’s ou os inúmeros movimentos sociais contemporâneos 

pela inoperância das ações ou quaisquer outros motivos não faz-nos chegar ao 

cerne dos problemas ai envolvidos. Portanto, deve-se analisar cuidadosamente 

todos os elementos presentes nesse cenário, com vistas a obter uma melhor e mais 
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clara reflexão sobre as práticas voltadas ao público trabalhador e suas famílias, 

compreendendo os condicionantes e os determinantes da realidade que se configura 

aos trabalhadores na atualidade.  

Torna-se mister aprofundar as análises sobre o tema, buscando compreender 

as correlações de forças presentes e situá-las no contexto atual de desmonte dos 

direitos conquistados. Diante do exposto, conclui-se que, dentre as diversas formas 

de atuação na área social, desenvolvidas pelo terceiro setor e organizações sociais, 

as práticas/projetos e/ou ações de Responsabilidade Social Empresarial – RSE, 

devidamente esclarecidas a seguir, são relevantes e ocupam papel de destaque, 

haja vista que estas ações são uma das formas de materialização desse terceiro 

setor. Assim, RSE e terceiro setor possuem uma imbricação importante, melhor 

explicitada no tópico seguinte. 

 

2.2 Responsabilidade Social Empresarial (RSE): do surgimento à consolidação 

no Brasil  

 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE), embora seja um processo em 

crescimento no Brasil e no mundo, vem se apresentando enquanto tema cada vez 

mais relevante no sentido de analisar e compreender o comportamento das 

organizações, observar seus impactos e estratégias, bem como o próprio significado 

da empresa, tanto para os empresários quanto para o quadro técnico funcional 

(funcionários, acionistas e demais envolvidos).  

Ainda que associada por bastante tempo a práticas com cariz benemerente e 

assistencialista, a Responsabilidade Social Empresarial transcende a filantropia ou 

qualquer ação que se limite à obtenção de lucros, passando a observar os demais 

aspectos presentes no contexto social e econômico da empresa.  

Vale salientar que até para o debate acerca da filantropia houve resistência 

por parte dos empresários, por considera-la sem relevância perante os demais 

interesses da empresa, sendo considerada a função social principal na empresa a 

maximização dos lucros.  

Torna-se mister aprofundar o debate sobre a Responsabilidade Social 

Empresarial, pois esta não possui um conceito fechado, atemporal, complexo e 

dinâmico, pois “coerente com a natureza das organizações, este é um conceito em 
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processo permanente de construção” (RODRIGUES, 2004, p. 18). Na Idade Média, 

“a assistência aos pobres era de domínio absoluto da esfera religiosa ou 

eclesiástica”, (RIZZINI, 2011, p. 91) onde se percebe a consolidada ideia de 

caridade cristã, posto que a influência da Igreja ainda fazia-se presente.  

Desse modo, apontar-se-á suscintamente, quatro momentos na evolução do 

conceito de RSE mundialmente, desde o século XIV aos dias atuais. No primeiro 

destes, o período feudal, vê-se que o compromisso social das empresas centravam-

se nas figuras de Deus, a Igreja e o povo, sendo a acumulação de riquezas algo 

extremamente criticado, justificado pela ideologia voltada à exaltação da Igreja e dos 

preceitos religiosos reinantes (RODRIGUES, 2004).  

Na segunda fase, a mercantilista, os metais preciosos ganham destaque, 

tornando-se uma das principais formas de acumulação de riquezas e fortalecimento 

do Estado e das grandes fortunas. Nesse período, inicia-se a laicização da 

assistência aos pobres, haja vista o sentimento de civilidade e urbanidade 

existentes. Os pobres dependiam, pois, da generosidade alheia, muito ligada ao 

cariz religioso.   

No terceiro momento, a industrialização, traz consigo os preceitos de 

consumo, lucratividade, aumento da produção e eficiência, por meio das quais a 

RSE se concretiza no período. Em contraponto a isso, destacam-se também 

impactos ambientais, relacionados às péssimas condições de trabalho e da 

exploração dos recursos naturais.  

Por último, o quarto momento, chamado de pós-industrial, a população passa 

a enxergar de modo negativo as práticas empresariais, mundialmente e, inclusive, 

no Brasil, sobressaindo-se os stakeholders13, em concomitância com os 

shareholders (acionistas) (RODRIGUES, 2004).  

O conceito teórico de Responsabilidade Social surge em meados de 1950, na 

Europa e Estados Unidos, ainda que numa visão reduzida quanto às consequências 

trazidas com os avanços da modernidade, na lógica capitalista de produção. Apenas 

na década de 1960 começa a ser formalizado o conceito de RSE, envolvendo não 

somente os elementos internos, mas também os externos.  

                                                           
13

 São grupos de acionistas (shareholders), funcionários, fornecedores, distribuidores, enfim, todos 

aqueles que participam direta ou indiretamente na empresa. Dentre estes, o stakeholder comunidade 

é um dos mais importantes na atualidade, cada vez mais abordado.  
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Tal discussão faz-se presente apenas por volta de 1970, quando surgem em 

proporções consideráveis os movimentos ambientais, em detrimento do consumo e 

do crescimento econômico, e outros relacionados às condições de trabalho e 

consumo, o que ocasionou uma ampliação do debate sobre a RSE mundial e 

também no Brasil, nas décadas posteriores.  

Borger (2001) chama atenção para a pirâmide da responsabilidade social 

empresarial, elaborada por Carroll, em fins dos anos 1970, na qual o referido autor 

define a RSE, com ênfase no pressuposto econômico e legal, até pelo período 

histórico pertencente e seus determinantes na vida social.  

Esta pirâmide é composta pelos seguintes pilares: responsabilidade 

econômica, responsabilidade ética, responsabilidade legal e responsabilidade 

filantrópica ou filantropia empresarial. No que se refere ao último aspecto da 

pirâmide, tratar-se-á logo adiante.  

No tocante aos conceitos de Responsabilidade Social Empresarial, evidencia-

se uma variedade destes, não havendo, pois, uma univocidade de conceitos nem 

consenso quanto ao significado destes. Dá-se destaque aos termos Filantropia 

Empresarial e Cidadania Empresarial, as quais, com seus respectivos significados, 

ainda que diferenciados, possuem esse interligação e são constantemente 

confundidas entre si.  

Em se tratando da conexão supracitada entre cidadania e filantropia 

empresariais, (REIS, 2010, p. 23), o conceito de voluntariado se destaca em 

decorrência da filantropia empresarial. Assim:  

 

Atualmente, o conceito de voluntariado empresarial começa a ser utilizado 
com se fosse sinônimo de cidadania empresarial. É importante destacar que 
o voluntariado é uma forma de atuação específica da empresa junto à 
comunidade, enquanto o conceito de cidadania empresarial representa uma 
atuação social bem mais ampla, ou seja, a ação voluntária contribui para a 
cidadania empresarial [...].  
 

Ao longo dos anos, as práticas de RSE vêm se expandindo e tornando-se 

mais presentes no cenário empresarial, atrelada inclusive, à boa imagem da 

empresa perante a sociedade brasileira e demais empresas. Atrelado a essa 

afirmação, há o argumento de que os consumidores procuram, preferencialmente, 

empresas que desenvolvam ações socialmente responsáveis, contribuindo com a 
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boa imagem das mesmas, posto que demonstram preocupação com o social e o 

ambiental.  

Torna-se evidente que assumir posturas éticas e compromissos sociais com a 

comunidade pode ser uma boa opção, um diferencial competitivo e um indicador 

tanto de rentabilidade quanto de sustentabilidade. Percebe-se relativa abertura para 

um posterior entendimento diferenciado acerca das ações empresariais, estando 

inseridas nesse cenário as protoformas da Responsabilidade Social Empresarial no 

Brasil.  

Tendo em vista que as práticas de Responsabilidade Social tem se destacado 

e vem ganhando novas e maiores dimensões na sociedade brasileira, especialmente 

na mídia, destacando-se a relevância da reputação, pois esta “depende de uma 

comunicação aberta, de um comportamento ético e das relações com os agentes 

sociais, com as comunidades em que operam” (BORGER, 2001, p. 27).  

Torna-se clara a necessidade de uma boa e ilibada reputação para a 

empresa, pois esta funciona como um termômetro das demais ações realizadas na e 

pela empresa, direta ou indiretamente.  

Isso posto, Borger (2001, p. 36) afirma que “a Responsabilidade Social é um 

processo constante de monitoramento do ambiente e das relações e não uma 

missão fixa em relação a grupos específicos com uma predeterminada prioridade 

que permanece estática”. As ações de RSE se constituem no cotidiano das relações 

sociais e empresariais, envolvendo os diversos atores do cenário em questão.  

A RSE, desde os primórdios, esteve associada a questões econômicas, 

dentro e fora das empresas, embora atualmente, esteja atrelada à ética. A caridade 

e a filantropia estiveram presentes nesse cenário, explicitando um cariz conservador 

no que se refere às relações trabalhistas entre empresas e empregados, acionistas 

e os demais stakeholders.  

Em se tratando da caridade, palavra oriunda do grego, esta tinha “sentido de 

virtude social, fundamentada no amor ao gênero humano” (RIZZINI, 2011, p. 92). A 

filantropia, por sua vez, expressa o amor à humanidade, “associada a um sentimento 

de fraternidade, de interesse mais direto pelo infortúnio alheio” (RIZZINI, 2011, p. 

92). A palavra filantropia é incorporada não apenas na linguagem, mas também na 

ideia de humanitarismo, sendo, todavia, diferenciada da caridade, a qual estava 

estritamente conectada com os ideais e valores cristãos religiosos.  
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Vale ressaltar que as posteriores melhorias nas condições de trabalho e de 

vida dos trabalhadores foram fruto de lutas travadas arduamente, ao longo dos 

séculos, muito embora diversas outras demandas surjam no cenário 

contemporâneo.  

Em detrimento às conquistas supracitadas, fruto de lutas travadas em virtude 

dessas mobilizações dos diversos setores da sociedade, percebe-se que as 

mudanças oriundas do processo de reorganização da produção e reprodução do 

capital no mundo do trabalho trazem rebatimentos diretos aos trabalhadores, nos 

mais variados espaços, desde o social, passando pelo econômico e político.  

Os reflexos são sentidos pela classe trabalhadora, pois tais alterações 

provocam “impactos nas práticas sociais que intervêm no processo de reprodução 

material e espiritual da força de trabalho” (MOTA, 2008, p. 24), perpassando as 

relações estabelecidas entre empregados e empregadores.  

Dessa forma, pode-se assegurar que as bandeiras que são/foram levantadas 

por décadas seguidas angariavam por melhorias nas condições de vida e trabalho 

dos empregados no âmbito das empresas. Os movimentos sociais que surgiram e 

se expandiram na década de 1980, com os rebatimentos que foram sentidos nos 

diversos espaços da sociedade brasileira, sofreram com a retração e opressão 

causada pelo bloco dominante, posto que representavam segmentos opostos à 

classe no poder. A respeito do contexto descrito, percebe-se que:  

 

Trata-se não apenas de destruir os processos de organização dos 
trabalhadores, mas também de inflexionar os objetos de suas reivindicações 
dotando-as de outros significados que, originários do projeto do capital, 
devem ser assumidos como seus.  
 

Nesse cenário, o assistente social faz-se presente, em nível micro e 

macrossocial, buscando, por meio de mediações, uma alternativa viável para ambas 

as partes. Dito isto, a principal tarefa posta ao Serviço Social, na conjuntura atual, é 

“a de identificar o conjunto das necessidades (políticas, sociais, materiais e 

culturais), quer do capital, quer do trabalho, [...] sendo necessário refazer o caminho 

entre a demanda e as suas necessidades fundantes” (MOTA, 2008, p. 26).  

A referida autora diferencia os conceitos de demanda e necessidades sociais, 

visto que tais conceitos possuem significados bem distintos e perpassam realidades 

nas quais algumas dessas conquistas foram obtidas. Em relação à necessidade 



49 

 

social, pode-se compreender que esta é a razão de ser de qualquer profissão, o 

motivo pelo qual surge. Sobre demanda, Mota (2008) aponta que são os 

pressupostos técnico-operativos que servem de base para a incorporação das 

propostas do público demandante.  

Assim, o Serviço Social ao ser pensado enquanto profissão partiu de uma 

necessidade social que, junto às demandas, dá forma às suas ações e propostas. 

Dentre os desafios profissionais do assistente social, pode-se dizer que o primeiro 

deles é: “romper com a ideia de que a reestruturação produtiva é uma questão que 

afeta exclusivamente as práticas empresariais e, consequentemente, àqueles 

profissionais que trabalham nas empresas” (MOTA, 2008, p. 39).  

Retornando ao debate da RSE, conforme Borger (2001), a Responsabilidade 

Social Empresarial está se desenvolvendo rapidamente, por meio de: 

 

Uma variedade de iniciativas conhecidas pelas empresas e pelo público, 
como o financiamento da educação dos empregados, a organização de 
programas de treinamento em ética, a adoção de políticas ambientalmente 
compatíveis e o patrocínio de eventos e projetos comunitários (BORGER, 
2001, p. 64).  
 

Percebe-se que as alterações ocorridas no setor empresarial são reflexos das 

alterações na sociedade, perpassadas pelas modificações no contexto mundial, 

observadas especificamente a partir dos incentivos à industrialização e posterior 

processo de globalização em escala mundial, o que vem acarretando um redesenho 

das empresas no sentido de maximizar os lucros e otimizar as relações de trabalho 

aí estabelecidas.  

Inserida nesse contexto de ações de RSE voltadas à comunidade, ganha 

forma a racionalidade social na ótica da responsabilidade social das empresas, em 

detrimento da racionalidade meramente econômica. Salienta-se que a racionalidade 

dita social surge como consequência da racionalidade econômica, a qual está 

fundamentada sob os mandos da globalização em nível mundial, com seus 

rebatimentos diretos também para o Brasil.  

Desse modo, afirma-se que a Responsabilidade Social Empresarial diz 

respeito às: 

 

Interações da empresa com funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, 
governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os preceitos da 
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responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas as atividades políticas 
empresariais (GRAJEW, Instituto Ethos, 2001). 

 
 

A responsabilidade social empresarial possui grande relevância, ganhando 

terreno e estando presente nos diversos espaços sociais, em especial, nas 

empresas, ainda que não se limite a esta. Todavia, tais práticas sofrem os 

rebatimentos diretos dos processos de reestruturação produtiva e do neoliberalismo, 

expondo seus efeitos mais nefastos à classe trabalhadora. 

Para uma compreensão clara sobre as práticas de RSE no Brasil é válido 

traçar um panorama das ações de RSE, desde sua gênese no Brasil, buscando 

situar o contexto nacional em que se forma a elite empresarial, em meados da 

década de 1930, de forma heterogênea, visto que as modificações políticas, 

culturais, sociais e simbólicas afetam diretamente a consolidação dessas ações no 

âmbito da sociedade brasileira.  

A responsabilidade social das empresas vem ganhando destaque no contexto 

corporativo, estando presente nos diversos setores da economia e fazendo-se 

respeitar. Todavia, deve-se ressaltar o chão em que está localizada hoje a RSE 

brasileira.  

Situada nas primeiras décadas do século XX, num cenário de incentivo à 

industrialização, com culturas de açúcar e café como os primeiros indicativos da 

formação da elite empresarial do país, as ações sociais empresariais têm tomado 

grandes proporções, intensificando-se e dimensionando-se cada vez mais entre as 

empresas, seja pública ou privada, com maior alcance a partir da década de 1980, 

até os dias atuais.  

Na Era Vargas (1930- 1945), as reformas político-institucionais ocorridas 

foram acompanhadas pela formação de sindicatos (pelegos amarelos e vermelhos) 

e conselhos de finanças e de comércio (DINIZ; BOSCHI, 2004). Vale ressaltar que 

essas associações de pessoas com ideais de mudança, balizados em preceitos de 

liberdade e democracia, foram duramente perseguidos e cooptados.  

Nos anos anteriores ao governo Vargas, as temáticas sociais eram vistas 

como casos de polícia, porém, estando estabelecida a chamada “cidadania 

regulada”, ou seja, uma pseudodemocracia, cidadania limitada e restrita.  

Montãno (2010) destaca a relevância do período varguista para a 

consolidação das leis trabalhistas (CLT), formuladas e promulgadas por Vargas, 
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enquanto presidente, cenário no qual se vê a formação do chamado ‘Estado Social’. 

O referido autor aponta para a Constituição Federal de 1988 como sendo a 

representação do novo pacto social.  

O populismo foi um tipo de situação política experimentada na América Latina 

entre as décadas de 1930 e 1960, que teve como grande contexto propulsor a crise 

de 1929. Nessa época, várias das nações latinas viveram uma fase de 

desenvolvimento econômico seguido pelo crescimento dos centros urbanos e a 

rearticulação das forças sociais e políticas.  

Foi em meio a essas transformações diversas que a prática populista ganhou 

terreno. No Brasil, Vargas é seu maior representante. Pode-se afirmar que os 

governos populistas também tem grande preocupação com o uso dos meios de 

comunicação como instrumento de divulgação das ações do governo.  

Ratificando o exposto por Montãno, Netto (1999, p. 77) diz que “a 

Constituição consagrou o avanço social”, fruto das lutas por melhorias nas 

condições de vida e trabalho. Para ele, a Constituição de 1988 “apontava para a 

construção de uma espécie de Estado de Bem-Estar Social” (Netto 1999, p. 77). 

Falar-se-á mais adiante sobre esse aspecto tão relevante para o Brasil, em todos os 

âmbitos.  

Discursos como produtividade e consumo foram utilizados enquanto 

alavancas para o crescimento econômico, propalados, em especial, no governo de 

Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), o que configurou um protoconceito de RSE no 

Brasil (JAIME, 2005). Sobre esse aspecto, podemos entender que as ações até 

então desenvolvidas e ditas de “responsabilidade social” não passavam de práticas 

pontuais, esporádicas e paliativas, visto que sequer possuíam uma continuidade ou 

frequência quanto à execução.  

O governo de Juscelino Kubitschek e o consequente processo de 

desenvolvimento industrial, com forte incentivo ao capital estrangeiro é fator que 

contribuiu para evidenciar o perfil de passividade e dependência da elite empresarial 

do país, ao passo que se observa uma classe empresarial sem disposição para 

negociações e aberturas para outros setores e aspectos, inclusive em se tratando da 

democracia.  

No aspecto econômico, observou-se no país grande incentivo ao setor 

petroquímico e metalúrgico, inicialmente impulsionado por JK, acompanhados pela 
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política do arrocho salarial, a qual se configurou como consequência do aumento da 

inflação, não tendo sido acompanhada pela elevação dos salários e das condições 

de vida e trabalho dos brasileiros.  

Segundo Montefusco (2013), até 1977, a RSE esteve representada pela ação 

da Associação dos Dirigentes Cristãos das Empresas (ADCE), a qual é considerada 

a primeira organização a trazer a RSE ao debate no âmbito das empresas.  

Todavia, deve-se ressaltar que esta associação compreendia a 

responsabilidade social enquanto uma prática diretamente conectada à ajuda 

comunitária e cristã, aproximada dos preceitos religiosos de bondade e ajuda ao 

próximo, com vistas ao bem comum. Nas décadas seguintes, houve uma 

modificação desse entendimento, destacando uma postura diferenciada no tocante 

às práticas de Responsabilidade Social Empresarial.  

A RSE no Brasil vem se delineando com mais clareza e contundência desde 

meados de 1980, ganhando novas dimensões e trazendo consigo disputas quanto 

ao conceito mais adequado a ser utilizado. Ventura (2003) compreende a RSE como 

sendo uma manobra do capitalismo para manter-se “soberano” quanto aos seus 

objetivos de lucratividade e expansão, bem como afastando-se oportunamente das 

críticas sobre o processo de acumulação voraz.  

Com o processo de transição democrática no Brasil (1984 – 1989), a RSE 

passa a fazer-se presente na agenda de debates da sociedade brasileira e, em 

especial, da classe empresarial do país, a qual não se apresenta disposta a 

negociações. Tal postura culminou numa visão negativa desta pela sociedade, em 

virtude do cenário sociopolítico vivenciado com a repressão militar que a Ditadura 

impôs. O movimento de RSE no Brasil também é fruto do processo de 

redemocratização que acaba por obrigar as empresas a assumirem novos papéis 

sociais e ocupar novos espaços.  

Assim, em 1987, surge o Pensamento Nacional de Bases Empresariais 

(PNBE), oficializado no início dos anos 1990, cuja atuação enveredou na linha da 

ética e da cidadania, o que trazia aspectos relevantes ao entendimento do conceito 

e, em especial, das práticas ditas de responsabilidade social.  

Devido ao contexto histórico, o eixo Sul/Sudeste destacou-se quanto à 

“adoção de práticas de gestão mais condizentes com as exigências sociais e 
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mercadológicas” (MONTEFUSCO, 2013, p. 183), explicado pelo incentivo 

econômico e industrial dessas regiões, em crescente expansão. 

Vale ressaltar que, na década de 1990, as ações de RSE se davam por meio 

de doações empresariais destinadas a instituições e projetos sociais (CAPPELIN; 

GIFFONI, 2007), desenvolvidos fora do âmbito da empresa, o que a 

desresponsabilizava de exercer continuamente tais atividades em seu quadro de 

funcionários.   

 A promulgação de Leis e Estatutos, dentre eles o ECA (1990), bem como o 

Código do Consumidor, dentre outras legislações, contribuíram no fortalecimento 

das ações de RSE no Brasil e trouxeram a possibilidade de novas parcerias entre 

Estado e sociedade, visando o crescimento econômico e social das empresas.  

Desse modo, acerca da RSE no Brasil, pode-se inferir que esta:  

 

Cumpre um papel ideológico funcional aos interesses do capital, contribuindo 
para promover o desmonte do estado e a reversão dos direitos sociais, 
materializados por meio das políticas e financiados por um sistema de 
solidariedade universal compulsória. Mistificando e encobrindo o real, o 
ideário da “empresa socialmente responsável” adensa a proposta de outro 
padrão de intervenção nas expressões da questão social, com base nos 
valores de uma cidadania genérica, apolítica e a-histórica, que se sustenta na 
suposta “solidariedade comunitária” e na propalada assimetria entre eficiência 
pública e privada (CESAR, 2008, p. 310-311).  
 

Torna-se evidente a necessidade de um reordenamento de toda a estrutura 

gerencial e empresarial, no intuito de executar ações e práticas voltadas ao 

atendimento do público e dos funcionários, ou seja, ações que estejam relacionadas 

à RSE. Entretanto, cabe salientar que todo esse aparato legal e jurisdicional não 

estabelece uma relação direta com a plena implantação de práticas de 

Responsabilidade Social nas empresas, dada as limitações das leis, bem como das 

empresas em executá-las.  

Para Montefusco (2013, p. 203), “há uma indistinção entre as obrigações 

sociais da empresa e os benefícios concedidos para além desta esfera”, o que 

demonstra a necessidade de definição clara e objetiva para quanto às atribuições 

pertinentes a cada esfera, direcionados aos funcionários, clientes e demais 

envolvidos.  

Percebe-se uma nítida dificuldade de distinção entre as competências legais 

de cada empresa e as ações de responsabilidade social executadas. Com a 
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definição das atribuições de cada esfera envolvida, torna-se mais fácil, direto e 

efetivo o processo de execução das referidas ações.   

 Com base na ideologia das empresas, ocorre a interdependência entre os 

aspectos sociais e ambientais e aqueles relacionados e voltados ao crescimento 

econômico destas, pois “da mesma forma que o crescimento econômico não se 

sustenta sem uma equivalência social e ambiental, programas sociais ou ambientais 

corporativos não se sustentarão se não houver o equilíbrio econômico da empresa” 

(Instituto Ethos, 2013), evidenciando uma interconexão entre os aspectos 

socioambientais e os econômicos, estando presente a ideologia da sustentabilidade.   

 Nos anos 1990, a ideia de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável 

esteve limitada ao aspecto da preocupação ambiental, relacionada aos impactos 

causados ao meio ambiente, apontados no Protocolo de Kyoto14. Todavia, foram 

introduzidas nesse debate as dimensões econômica e social, sendo incluída ainda a 

Responsabilidade Social Empresarial, a qual ganhou destaque também em meados 

de 1990.  

Diante do exposto acerca da conceituação e da introdução de práticas de 

RSE no Brasil, vê-se que o cenário sociopolítico e econômico do momento estava 

posto sob o chão da reestruturação produtiva e da reorganização das relações de 

trabalho, agudizadas pela adoção do modelo toyotista japonês em meados de 1980.  

Nesse interim, surge, em 1995, o Grupo de Instituições e Fundações 

Empresariais (GIFE), o qual, em outros tempos, discutia ações com cariz da 

filantropia e da benemerência, o que diverge da forma com que estas práticas foram 

e vem sendo vistas atualmente.   

Segundo aponta Montefusco (2013, p. 188):  

 

A adoção de práticas socialmente responsáveis passa a ser de caráter 
estratégico, já que a sociedade passa a exigir posicionamentos que vão 
muito além das clássicas definições de preços ou introdução de inovações 
que barateiam custos.  
 

Desse modo, a questão da Responsabilidade Social Empresarial vai, 

portanto:  

                                                           
14

 No ano de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto. Essa convenção serviu para firmar o 
compromisso, por parte dos países do norte (desenvolvidos), em reduzir a emissão de gases. No 
entanto, não são concretos os meios pelos quais serão colocadas em prática as medidas de redução. 
O protocolo de Kyoto vigorou apenas em 2005, sendo fruto de três reuniões, das quais uma foi a Eco 
92, no Rio de Janeiro, Brasil.  
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Além da postura legal da empresa, da prática filantrópica ou do apoio à 
comunidade, significa mudança de atitude, numa perspectiva de gestão 
empresarial com foco na qualidade das relações e na geração de valor para 
todos (IPEA, 2013).  

Em resumo, conforme Montãno e Duriguetto (2011), a responsabilidade social 

empresarial, defendida por Oded Grajew (fundador do Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social), é uma:   

 

Forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento 
de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 
futuras. Disponível em: <www1. 
Ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_rse.aspx>.  Acesso em: 15 
de maio 2014.  
 

Segundo Muller (2003, p. 72), as empresas buscam associar seus nomes aos 

preceitos de responsabilidade social, configurando-se enquanto estratégia financeira 

e de sobrevivência das empresas, posto que contribui para sua autoafirmação 

perante a sociedade e as demais empresas. Sendo assim, é evidente os interesses 

de lucro, crescimento econômico das empresas e autoafirmação social, atrelado aos 

demais aspectos destacados ao longo do tópico.  

Como fundamentação experimental, é válido analisar os dados do resultado 

final da Pesquisa sobre a ação social das empresas, em todo o Brasil, realizada em 

2006, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, os quais apontam um 

crescimento significativo, entre 2000 e 2004, na proporção de empresas privadas 

brasileiras que realizaram ações sociais em benefício das comunidades.  

Neste período, a participação empresarial na área social aumentou de 59% 

para 69%, o que denota que as empresas vêm percebendo a importância de pensar 

sobre e introduzir a Responsabilidade Social no contexto das empresas, tornando-a 

partícipe dos processos inerentes ao âmbito empresarial, como forma inclusive de 

manter-se na competição de mercado.   

São aproximadamente 600 mil empresas que atuam voluntariamente, 

lembrando que em sua maioria, são as empresas de grande porte que mais 

participam em ações voltadas à comunidade, embora tenha havido um significativo 

crescimento dessas ações entre as micro e pequenas empresas (IPEA, 2006).  

A comparação entre as informações das duas edições da Pesquisa do IPEA 

(2002 e 2006) mostra que houve um crescimento generalizado na participação social 
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das empresas, sendo a magnitude desse crescimento diferenciada de acordo com 

as regiões do Brasil.  

Foi na região Sul que se observou o maior incremento na proporção de 

empresas atuantes, no período de 2000 a 2004, de 46% para 67%, ou seja, um 

aumento de 21 pontos percentuais. O Nordeste, que aumentou sua atuação em 19 

pontos (de 55% para 74%), ultrapassou, ligeiramente, o Sudeste que contava com 

71% de participação em 2004 (IPEA, 2006).  

A referida Pesquisa procurou investigar, também, a percepção dos 

empresários sobre o seu papel na realização de ações voluntárias em benefício das 

comunidades. A maioria (78%) acredita que é obrigação do Estado cuidar do social 

e que a necessidade de atuar para as comunidades é maior hoje do que há alguns 

anos (65%).  

Há, portanto, uma compreensão, por parte dos empresários, de que a 

atuação privada não deve substituir o poder público, tendo um caráter muito maior 

de complementaridade da ação estatal (IPEA, 2006), embora não haja um consenso 

estabelecido sobre o assunto.  

Segundo dados do IPEA (2006), em relação ao público-alvo, o atendimento à 

criança continua a ser o foco principal das empresas (63%), mas crescem, de 

maneira expressiva, o desenvolvimento de ações em prol de idosos e portadores de 

doenças graves, que passam a envolver, respectivamente, 40% e 17% das 

empresas.  

As ações sociais de cunho empresarial, voltadas ao segmento infanto-juvenil, 

não ocorrem por acaso. Trata-se de uma sutil forma utilizada pela classe 

empresarial para causar comoção social perante a sociedade, pois, tais ações se 

dão conforme o jargão, “as crianças são o futuro da nação”.  

Investir recursos em ações e projetos sociais para esse público atribui a estes 

a responsabilidade em retribuir de alguma maneira, em geral, tornando-se 

trabalhadores e trabalhadoras capacitadas para o mercado de trabalho, dando 

respostas positivas ao incentivo que lhes foi destinado, contribuindo assim, para 

aquecer e compor o mercado com sua mão de obra.  

Não fugindo a esse dado, o Projeto ViraVida é uma ação de responsabilidade 

social empresarial, consolidada via Sistema S e seus parceiros (bancos, empresas 

multinacionais etc.), com vistas a efetivar a proposta de inserção em atividade 
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laborativa. Nesse sentido, o trecho abaixo, referente à fala de um dos gestores do 

ViraVida sobre as propostas do mesmo e seus objetivos, aponta que: 

 

O objetivo principal é a inserção no mercado de trabalho de jovens que estão 
em situação de vulnerabilidade socialmente. Porém, eu acho que também se 
amplia numa perspectiva de mudança de comportamento, já que eles não 
tinham tanta oportunidade. Eu acho que o foco principal é tanto essa questão 
da inserção no mercado quanto a transformação da vida pela oportunidade, 
pela empregabilidade (entrevistada equipe técnica 8

15
) 

 

Em outro relato, evidencia-se o resgate da autoestima dos jovens como fator 

imprescindível para o bom aproveitamento e desempenho destes em relação aos 

cursos profissionalizantes do qual participam.  

Segundo a entrevistada 316 da equipe técnica:   

O principal do projeto é a gente resgatar esses jovens que estão em situação 
de exploração e os encaminhar pra o mercado de trabalho, um trabalho que 
seja digno, que resgate a autoestima deles, porque eles chegam aqui com a 
autoestima lá em baixo. Isso é o diferencial do Projeto, mostrar que eles têm 
valor e são capazes. 

 

Considerando-se o Projeto ViraVida enquanto conjunto de ações voltadas ao 

enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil, com enfoque na inserção no 

mercado de trabalho, permeado pela lógica da RSE, o fragmento da entrevista 

destacado abaixo acentua a contínua busca por oportunidades de emprego por 

parte dos jovens egressos e a crença que estes tem de que, com a qualificação na 

área específica do curso realizado e a colaboração dos parceiros do ViraVida, será 

viável sua inserção no mercado, conforme percebe-se na fala da entrevistada 2417:  

 

O ViraVida me abriu portas. Hoje, assim, pelo meu currículo, eu tenho 
facilidade de arrumar emprego em qualquer canto. Saí do meu outro emprego 
porque quis. Esse que estou agora é melhor, paga mais. Já posso escolher 
onde trabalhar. Porque uma coisa é ter um trabalho, outra coisa é ter um 
emprego. Eu tenho um emprego hoje. Gosto do que faço.  
 

Evidenciando a contradição de respostas nas entrevistas, no trecho abaixo, é 

explicitada a questão das ‘promessas’ (termo bastante utilizado nas entrevistas) 

feitas pela equipe responsável pela empregabilidade, em sua maioria, relacionadas 

ao processo de inserção na atividade laborativa. Para a entrevistada 2618:  

                                                           
15

 Psicóloga, especialista em neuropsicologia, atua no Projeto há dois anos.  
16

 Pedagoga e coordenadora operacional do ViraVida, há três anos.  
17

 24 anos, cursou alimentos em João Pessoa – PB. Inserida no mercado de trabalho.  
18

 20 anos, cursou vestuário em João Pessoa – PB. A jovem encontra-se em processo de inserção no 
mercado, em virtude de ser integrante da turma concluinte de 2013.  
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O ViraVida me ajudou a me interessar mais pelos estudos, me dedicar ao 
curso, essas coisas, mas eu não estou saindo hoje muito satisfeita não, 
porque eu esperava sair empregada, pelo menos num estágio, porque eles 
prometeram. Teve coisa que foi prometida, mas não foi cumprida.  

 

Percebe-se que, para além das situações de violência e/ou violação de 

direitos, uma preocupação por parte de empresas em direcionar ações voltadas ao 

segmento jovem, com vistas a possibilitar-lhes novas e melhores condições de vida, 

estando essas práticas pautadas na valorização das qualidades e melhoramento das 

limitações destes. Em se tratando da violência sexual propriamente dita, será 

abordado no seguinte capítulo conceitos e entendimentos sobre o assunto, no 

sentido de apreender suas conexões no âmbito social mais amplo e nas ações 

específicas do Projeto ViraVida.   
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3. A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: 
DA IDADE MÉDIA AOS DIAS ATUAIS  
 

O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. 

Érico Veríssimo  

 

Para discutir o significado que a infância e a adolescência vêm adquirindo no 

contexto atual faz-se necessário refletir como este vem se modificando ao longo dos 

séculos. É cabível fazer uma retrospectiva histórica do século XVI aos dias atuais, 

no sentido de constatar a percepção social acerca das crianças, nem sempre 

tratadas como seres humanos importantes e diferenciados dos adultos, com 

demandas específicas. Ao longo desse capítulo, será tratada a temática da 

exploração sexual infanto-juvenil no Brasil, desde a Idade Média até os dias atuais, 

no intuito de apontar as modificações, os desafios e os ranços que permeiam a 

história de vida de crianças e adolescentes em nosso país. Dar-se-á destaque 

também às ações de enfrentamento à exploração sexual infanto-juvenil de cunho 

governamental e não-governamental.  

 

3.1 Os significados da criança e do adolescente ao longo dos séculos no Brasil 

e no mundo  

 

 Verifica-se que na Idade Média (476 a 1000), inexistia um sentimento de 

infância, o que não significava falta de cuidados ou desapego, mas uma visão de 

infância composta por pessoas como quaisquer outras, sem observar-lhes suas 

particularidades, fato que só veio a se modificar a partir dos fins do século XVI e 

início do século XVII, quando surge uma nova conceituação de infância (ARIÈS, 

1961).  

Havia o entendimento de que as crianças eram adultos em miniatura, 

ratificado pela semelhança nas roupas e nos hábitos dos pequenos em relação a 

dos seus pais, evidenciando um descuido no tocante aos infantes. As crianças só 

poderiam ser consideradas pertencentes a uma família depois de completados sete 

anos, idade na qual eram comparadas ao adulto - participando de toda a vida em 

sociedade - dada a alta taxa de mortalidade infantil existente à época (ARIÈS, 1961).  
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A superioridade do adulto em detrimento a criança é exposta quando Ariès 

(1961, p. 160) fala que:   

 

[...] para bem educar vossas crianças, não poupeis o preceptor; fazei-as 
calar sempre que estiverem entre adultos, pois nada aborrece tanto como 
escutar as crianças dos outros [...] que eles comam em outro lugar, sob as 
vistas de uma governanta, que lhes ensine a limpeza e não seja indulgente; 
[...].  
 

Compreende-se, pois, ter sido em outras épocas que foi construído um modo 

de ser, pensar e agir destinado às crianças e adolescentes e que hoje, este modo de 

ver e interpretar esse segmento etário reflete no atendimento, na compreensão e no 

significado da infância e da adolescência. Vale salientar que, para as civilizações 

antigas, a infância representava apenas uma etapa da vida sem muita importância, 

haja vista a prática do infanticídio nas civilizações antigas (gregos e romanos, por 

exemplo) (ARÍES, 1961).   

Pode-se constatar que havia uma naturalidade por parte dos adultos em se 

tratando de todas as atividades cotidianas de crianças e adolescentes e os adultos, 

inclusive para assuntos de interesse apenas destes, travando discussões na 

presença de crianças, dado que não havia distinção entre adultos e crianças na 

Idade Média. A própria cultura do período medieval não trazia referência acerca da 

inadequação de assuntos de natureza sexual ou envolvendo utilização de bebidas 

alcoólicas nas vistas dos infantes. O processo civilizador torna complexa a 

abordagem de assuntos sexuais, haja vista a formação jurídico-cristã arraigada na 

sociedade, situando o sexo como tabu.  

Postman (1999, p. 31) considera que “a falta de alfabetização, associada à 

falta do conceito de educação é responsável pela inexistência do conceito de 

infância na Idade Média”. Deve-se considerar que as mortes ocorridas não justificam 

o comportamento supostamente desapegado e até irresponsável dos pais e da 

família dos infantes, o que ocorria de maneira geral na sociedade do período. 

Apenas fortalecia a ideia de que era melhor não se apegar a elas que sofrer com 

sua partida, pois, demorasse muito ou pouco, ela sempre chegava.  

A compreensão do processo histórico de entendimento/tratamento à infância 

e adolescência no Brasil faz-nos entender as consequências trazidas e vivenciadas 

pelo público infanto-juvenil até os dias atuais. 
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As condições de vida e saúde da época também não eram favoráveis, fator 

de relevância ao se pensar em longevidade, mortalidade infantil e/ou adulta e 

qualidade de vida, posto que sequer conhecimentos básicos sobre saúde e higiene 

essas pessoas conheciam. A ausência de estudos e conhecimento científico bem 

consolidado na época medieval, inclusive sobre crianças e adolescentes, bem como 

a ideia da importância de hábitos de vida saudáveis, associados à higiene e à boa 

alimentação favoreciam a elevação da taxa de mortalidade da população do período, 

independente de idade.  

As crianças e adolescentes, historicamente, não receberam atenção quanto à 

sua especificidade, tendo servido, inclusive, como mão de obra barata com o 

advento da Industrialização, sendo, pois, a violência sexual praticada contra estes 

desde tempos remotos, inclusive a caminho do Brasil, nos idos de 1500, em plena 

conquista e consolidação do território.    

No intuito de elucidar o momento histórico atual, o qual recebeu forte 

influência do século XVI, é cabível remeter atenção à chegada de meninos e 

meninas trazidas de Portugal nas embarcações lusitanas, para serem utilizados pela 

sociedade brasileira nas mais variadas funções, durante o longo e muitas vezes 

interrompido percurso, oriundo de países europeus e Índia, com destino ao Brasil.   

O século XVI representa o marco das aventuras em alto mar vivenciadas por 

homens, mulheres e crianças, pertencentes às diversas classes sociais, desde filhos 

da nobreza, altos cargos da Coroa, até acompanhantes dos pais nas viagens e filhos 

de pobres que passariam a trabalhar no navio. As figuras do pajem e do grumete, os 

quais eram crianças e adolescentes, aqui se destacam e tornam-se mão de obra 

explorada física e sexualmente por toda tripulação dos navios.  

Para Ramos (2008), no que tange à prática do abuso sexual, esta ocorria nos 

próprios navios, sendo realizada pelos tripulantes, oficiais, marinheiros, cuja 

justificativa mais frequente era a quase inexistência de mulheres nos navios para 

suprir as “necessidades” sexuais masculinas. 

 Em Del Priore (2008), é mencionada uma notável diferença entre o pajem e o 

grumete: sua atividade laborativa e os castigos que lhes eram infligidos. Enquanto 

ao pajem estavam atribuídas as atividades mais leves e menos perigosas, para os 

grumetes, estavam reservados os piores ofícios e os mais cruéis castigos.  

Como afirma Ramos (2008):  
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Diferentemente dos grumetes, embora na mesma faixa etária ou talvez um 
pouco mais jovem, as crianças embarcadas como pajens da nobreza tinham 
um cotidiano um pouco menos árduo, e muito mais chances de alcançar os 
melhores cargos da Marinha, sobretudo servindo a algum oficial da 
embarcação (RAMOS, 2008, p. 28-29). 
 

  

Os pajens eram responsáveis por realizar tarefas mais fáceis e voltadas à 

organização e manutenção da ordem nos quartos e camas dos oficiais do navio, 

sendo que estes ainda lhes concediam proteção e, de certa forma, privilégios tanto 

financeiros quanto profissionais, pois alguns conseguiram oportunidades de 

ingressar na Marinha e fazer carreira.  

Os grumetes, por sua vez, não recebiam o mesmo tratamento, nem pelos 

tripulantes nem pelos oficiais da nau e suas atividades destinadas correspondiam às 

mais duras e penosas que deveriam estar sendo efetuadas por um adulto (RAMOS, 

2008).  

Tanto pajens quanto grumetes eram abusados, dado que não havia uma 

proteção às crianças, o que evidencia certa facilidade em relação aos abusos 

sexuais e constantes estupros. Tal realidade se configurou como normal e bastante 

presente, sem que houvesse interpretações acerca da real gravidade de tal fato.  

A vida e a sobrevivência nas embarcações não era nada fácil e cheia de 

superação, dia a dia. Os desafios que lhes apresentavam, eram muitos, entretanto, 

maiores eram os “planos” há muito traçados para esses pequenos, definidos pelos 

membros da Nobreza e dos altos cargos da Coroa, inclusive a desumana realidade 

de abuso sexual vivenciada pelos pajens e grumetes.    

 Uma das principais consequências desse descaso é que eles acabavam 

morrendo antes de chegar ao Brasil ou qualquer outro país. Conforme exposto:  

 

O menor mal que podia sofrer após viver alguns meses no mar, quando 
tinha sorte, era o de sofrer um grande trauma e deixar de ser criança; ver 
seu universo de sonhos, esperanças e fantasias desmoronar diante da cruel 
realidade do cotidiano de naus do século XVI; perder sua inocência para 
nunca mais recuperá-la (RAMOS, 2008, p.49).  
 

 Assim, das poucas crianças embarcadas, apenas um número ínfimo delas 

chegava ao seu destino final, devido aos obstáculos enfrentados no percurso, 

associados ao péssimo tratamento conferido aos tripulantes do navio, especialmente 
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às crianças, haja vista que serviam como trabalhadores braçais e eram vítimas de 

abusos sexuais frequentes.  

Entre fins do século XVI e início do século XVII dá-se uma modificação no 

entendimento sobre a infância, onde se percebe o florescimento de dois 

sentimentos: a paparicação e a exasperação; devidamente importantes para se 

compreender os rebatimentos diretos na realidade de crianças e adolescentes em 

todo o mundo (ARIÈS, 1961).  

O sentimento da infância relacionado à paparicação referia-se a um 

comportamento originário de amas e das mães das crianças, tratadas muito mais 

como instrumentos de diversão e risos que propriamente integrantes da família, 

havendo uma preocupação limitada com os pequeninos, motivo pelo qual alguns 

estudiosos da época tanto se incomodavam com a maneira pela qual eram tratados, 

restrita a brincadeiras. Tal sentimento de infância, expresso na paparicação, por 

vezes era entendido como desresponsabilização dos pais quanto aos filhos, falta de 

zelo ou de amor.  

Visualizou-se uma nova concepção de infância, acompanhadas pelas novas 

teorias e concepções de ciência e da infância, balizadas pelo reconhecimento da 

particularidade das crianças e da necessidade psicológica e moral de educá-las e 

mantê-las bem próximas, visto que nessas condições seria bem mais fácil controlá-

las e fazer delas cultas, conforme os interesses dos pais, educadores e moralistas 

do século XVII. 

Ainda nesse período, havia a ideia de que as crianças eram criaturas de 

Deus, entendimento da infância que se expandiu para o ambiente familiar, antes 

restrito aos eclesiásticos e homens da lei, estando, então, carregada de 

preocupações com a saúde física e mental e a higiene das crianças, sem deixar de 

lado a importância da educação, instrumento pelo qual conquistariam seus objetivos.  

Em fins do século XVII e início do século XVIII, escola e família foram 

colocando as crianças num contexto que lhes seria próprio, pois havia a prática de 

se manter os pequenos junto aos adultos tão logo completassem sete anos. Os 

infantes, inclusive meninas19 (anteriormente proibidas de frequentar escolas ou 

                                                           
19

 A educação era diferenciada e as meninas saiam logo das escolas, haja vista que não era intenção 

que as mesmas estudassem por longo tempo, posto que, na época, não era percebida a necessidade 
e o direito à escola que estas detinham, ou seja, as meninas aprendiam apenas o básico.  
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internatos), eram colocados em colégios para estudar, dada a preocupação dos pais 

em ver seus filhos preparados para a vida e compreenderem a escola como uma 

aliada para tanto.  

O interesse em vê-los bem socialmente era tanto que até internatos (até 

recentemente difundidos como mecanismos de “correção” dos menores) foram 

fundados para dar subsídio ao público e serviu de aliado para as famílias e o Estado 

no processo educativo dos filhos, haja vista reconhecerem as particularidades que 

perpassam a vida das crianças.    

Vale destacar, ainda no século XVIII, a importância da revolução elétrica, com 

o telégrafo e da revolução gráfica, fazendo com que as notícias se espalhassem 

com facilidade e surgisse a instantaneidade e simultaneidade na comunicação e, ao 

mesmo tempo, a efemeridade do contato com as demais pessoas, permeadas pelas 

“necessidades” de consumo, o qual dava seus primeiros passos. Entretanto, diante 

da nova configuração da sociedade, inclusive da família, tidas como modernas, 

surge uma preocupação: a comunicação entre as pessoas, a linguagem falada, 

modificada com o aparecimento dos livros e, consequentemente, da leitura.   

 É válido destacar a visão e o tratamento direcionado aos infantes no decorrer 

do século XVIII no Brasil, onde se verifica o tráfico e a exploração da mão de obra 

negra e africana nas plantações de cana de açúcar e na mineração nas Minas 

Gerais20. Em fins do século XVIII, a “ama negra”, segundo Del Priore (2008), 

contribuiu nos cuidados e na criação de crianças livres brasileiras na Colônia e 

Império. 

Ao chegar à fase de aprender das crianças, as brincadeiras eram deixadas e 

era introduzida a preocupação com a educação, com as noções da doutrina cristã, 

bem como ensinadas a ler e escrever. Os valores e opiniões transmitidos eram tidos 

como “corretos”, no intuito de tornar essas crianças pessoas responsáveis e 

seguidoras da vertente católica.   

De acordo com Scarano (2008), poucas crianças negras aportaram no Brasil, 

pois não era viável contratá-las para trabalhar em sua condição física e psicológica. 

A autora afirma ainda que “a criança é mencionada apenas marginalmente, e 

                                                           
20

  Terminação utilizada conforme era conhecida a localidade à época, pelo fato de, naquela região, 

haver bastantes minérios, os quais estavam sendo extraídos em larga escala.  
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somente quando se torna coadjuvante ou partícipe em uma ação [...]” sendo difícil 

sua sobrevivência (SCARANO, 2008, p. 108).        

Na sociedade urbana e mineradora da época, as crianças negras eram as 

mais prejudicadas pelo esquecimento e descaso. Nas fazendas e dentro das casas 

dos proprietários de terras e escravos, estas, ainda que livres, frequentavam os 

mesmos locais que os filhos dos patrões, servindo  como brinquedos para seus 

filhos, até mesmo como distração para as mulheres ricas.  

Enquanto grupo étnico mais relevante das Minas Gerais, os mulatos e 

mestiços representavam a miscigenação racial, étnica e cultural existente no Brasil 

no século XVIII. Scarano (2008) evidencia em seus escritos uma forte tendência e 

uma prática corriqueira na sociedade brasileira do século XVIII: a desvalorização da 

criança, sobretudo, a negra, mestiça e escrava, cada vez mais presente nesse 

cenário. 

 Scarano (2008, p. 120) demonstra ainda a falta de comprometimento social e 

coletivo, com relação às crianças, em especial, negras e escravas, sem grande valia 

para o trabalho pesado na mineração. Nem todos os pequenos tinham a “sorte” de 

ter liberdade.   

O decorrer do século XVIII foi perpassado pela falta de comprometimento 

para com as crianças, sendo comum registros de mortes de infantes, ocasionados 

pela ausência dos cuidados mínimos, associados às péssimas condições de vida e 

alimentação, fazendo da infância apenas uma etapa rápida da vida.  

Adentrando na trajetória de vida das crianças escravas ao longo do século 

XIX, inseridas no setor agrário do Rio de Janeiro, toma-se por referência o tráfico 

negreiro de escravos através do Oceano Atlântico com destino ao Brasil, o qual 

modificou o rumo, os sonhos e o cotidiano de milhares de pessoas, inclusive 

crianças. Diga-se de passagem, a agroexportação de café e açúcar eram as culturas 

de maior destaque no cenário brasileiro, destacando-se também no mercado 

mundial.  

Até os doze anos de idade, a criança era adestrada para o trabalho e a vida 

em sociedade, de modo nem sempre dócil e paciente. Comumente, as crianças 

eram provadas pela dor, aflição e humilhação das mais diversas, efetuadas pelos 

patrões e seus filhos.  
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No século XIX, o conceito de infância adquire novos significados e uma 

dimensão social até então inexistente no mundo ocidental, conforme apresentada 

anteriormente, ganha contornos diferenciados. Assim, “a criança deixa de ser objeto 

de interesse, preocupação e ação no âmbito privado da família e da Igreja, para 

tornar-se uma questão de cunho social, de competência administrativa do Estado” 

(RIZZINI, 2011, p. 23).  

Traçados os longos e desafiantes caminhos percorridos por crianças e 

adolescentes de todas as idades ao longo dos últimos séculos, aqui retratados, 

chega-se ao século XX, cenário de muitas transformações, em especial, no 

tratamento e sentido dado ao referido segmento etário.    

Em meados do século XX, percebemos as modificações ocorridas nos 

cenários social, político, cultural e econômico que influenciam diretamente na 

maneira como foram e são tratadas as crianças e adolescentes no país. Nas 

primeiras décadas do século XX, as crianças passam a ser “percebidas como 

valioso patrimônio de uma nação; como ‘chave para o futuro’, um ser em formação, - 

dúctil e moldável - que tanto pode ser transformado em ‘homem de bem’ (elemento 

útil para o progresso da nação) ou num ‘degenerado’ (um vicioso inútil a pesar nos 

cofres públicos) (RIZZINI, 2011, p. 24). Aqui já se visualiza uma diferenciação entre 

criança e menor, aprofundada mais adiante.      

A preocupação com a criança estava associada diretamente à preocupação 

com o futuro do país, pois se acreditava que estes seriam os construtores da 

sociedade que estava se moldando. Portanto, seria necessário proteger esses 

pupilos, no intuito de não permitir que os mesmos entrem na viciosidade e na 

marginalidade, introduzindo-os no trabalho quanto antes (RIZZINI, 2011). Essa 

proteção aos infantes estava cada vez mais sendo desvinculada das instituições de 

caridade e/ou filantrópicas e passando a compor as ações do Estado voltadas a 

esse público.  

Vale destacar que a medicina social, proclamando o higienismo, ganha 

terreno, juntamente com as instituições filantrópicas e caritativas, influindo para a 

disseminação da ideia de sanear a sociedade e inseri-los ao trabalho, considerado 

único meio de impedir que os ‘menores’ entrem na criminalidade. A necessidade de 

salvar as crianças, expressa nessa época, retrata a mudança no tratamento e na 
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forma de pensar a criança e o adolescente nos idos do século XX, estando ainda 

presente nos dias atuais.  

A década de 1920 foi um solo fértil no tocante à preocupação com crianças e 

adolescentes, mesmo sabendo que tal cuidado se dava de forma repressiva, 

fragmentada e autoritária, variando de acordo com o regime político da sociedade 

brasileira, não interessada com as parcelas marginalizadas. Nessa década, os 

problemas surgidos em decorrência de crianças e adolescentes foram considerados 

como uma das expressões mais contundentes da Questão Social na atualidade 

(PASSETTI, 2008).  

Nesse contexto, o Estado, percebendo a impossibilidade de manter-se inerte 

aos problemas que envolviam o público citado e objetivando atender aos “menores 

e/ou delinquentes” 21, foram criados diversos mecanismos para conter os “vícios” 

para os quais se inclinavam, muito embora, por vários motivos não tenha logrado 

êxito em suas ações. Entretanto, destacam-se as políticas sociais como instrumento 

de reprodução de ideais campanhistas e segregadores.  

Diga-se de passagem, uma ideia bastante difundida na sociedade era a de 

que a família não cumpria com suas atribuições enquanto núcleo essencial para o 

desenvolvimento de verdadeiros cidadãos.  

A origem das políticas sociais, a nível mundial, se expressa de modo gradual 

e diferenciado, conforme cada país. Assim, esta “pode ser entendida na relação de 

continuidade entre Estado liberal e Estado social [...]. Não houve ruptura radical 

entre o Estado liberal predominante no século XIX e o Estado social capitalista do 

século XX” (BEHRING, 2008, p. 63).  

A pressão das lutas da classe trabalhadora por direitos reconhecidos e 

efetivados contribuiu para a necessidade de políticas voltadas ao social e que 

dessem respostas às suas necessidades básicas. No Brasil, a classe trabalhadora 

também esteve presente nos processos de luta por melhorias nas condições de vida 

e trabalho.  

                                                           
21

  Terminologias utilizadas para designar crianças e adolescentes envolvidos no crime, em práticas 

ilegais, até recentemente usadas para caracterizar pessoas em  “situação irregular”. Atualmente, o 

termo menor é propagado ainda no meio jurídico, sendo fruto de décadas de estigmatização e 

crueldades.  
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No Brasil, as políticas sociais surgem nas primeiras décadas do século XX, 

mais especificamente na década de 1930, de modo lento e gradativo, num cenário 

de economia ainda agrícola, baseada nas monoculturas de café e açúcar e a 

pecuária sulista. A economia e a política do país sofrem os reflexos dos 

acontecimentos ocorridos no mundo, dentre os quais a crise de 1929 – 1932, nos 

Estados Unidos. Em decorrência da crise econômica de 1929, houve uma “mudança 

na correlação de forças no interior das classes dominantes” (BEHRING, 2008, p. 

104) no Brasil, trazendo consequências aos trabalhadores.   

Os anos iniciais da política social no Brasil vão de 1930 a 1943, donde se 

visualiza as primeiras políticas públicas ainda em processo de implantação, bem 

como as medidas pioneiras e relevantes voltadas ao trabalho, das quais: a 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (1943), a criação do Ministério do 

Trabalho, em 1930, seguido da instauração da Carteira de Trabalho em 1932 

(BEHRING, 2008).  

Diga-se de passagem, o Presidente do Brasil à época era Getúlio Vargas, o 

qual tomou posse por meio do chamado golpe do Estado Novo, em 1937. Com 

interesses e alianças claramente definidas, Vargas, enquanto populista, soube 

conduzir o país conforme os interesses das classes dominantes, inclusive de outros 

países em relação ao Brasil. Dito isto, é possível compreender a lógica que regia o 

país nas décadas iniciais do século XX, bem como o trato às questões relacionadas 

aos trabalhadores e às políticas sociais, inclusive àquelas voltadas ao segmento 

infanto-juvenil.  

Mesmo com os aparatos estatais voltados a manter as crianças e 

adolescentes em situação irregular nas Fundações Estaduais de Bem-Estar do 

Menor - FEBEM, como forma de “limpar” as ruas e manter a salvo a sociedade de 

qualquer problema ocasionado por “delinquentes”, a realidade desse público nesses 

espaços não era condizente com o cenário preconizado anos depois na Constituição 

Federal de 1988 e, seguidamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pautado 

pelo pressuposto da proteção integral ao referido público.  

Considerava-se que a escola e o mercado de trabalho contribuíam para uma 

sociedade livre desses “criminosos”. Dessa forma, a educação passou a ser 

atribuição do Estado desde 1934, através da qual meninos “tendenciosos à 

delinquência” trilhariam outros caminhos, estando a família e a sociedade incutidas 
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de zelar por eles. Para tanto, considerava-se que a escola e o mercado de trabalho 

contribuíam para uma sociedade livre de “delinquentes”, posto que colocava a 

necessidade do trabalho em suas vidas.  

A diferenciação entre menor e criança é definida juridicamente e pelo ramo da 

saúde, para a qual a criança é um “organismo integrante de uma espécie e de um 

grupo social, etapa do processo evolutivo [...] em processo de desenvolvimento 

biopsicossocial” (ARANTES, 1999, p. 207). O menor, por sua vez, recebeu do 

ordenamento jurídico uma definição referente aos pensamentos reinantes à época 

de República.  

Para Arantes (1999, p. 207), “menor indica que o indivíduo, embora sujeito de 

direitos, não se encontra apto ao exercício pleno da cidadania [...]”. Em fins do 

século XIX e início do XX, “o menor era [...] a criança ou o adolescente abandonado 

tanto material como moralmente” (IDEM, p. 209). 

Para atender, controlar e “salvar” a sociedade dos “menores perigosos”, 

estabeleceu-se o Código de Menores de 1927 - Mello Matos - o qual “traz inovações, 

e sua leitura é, não raro, feita como fabricação ou invenção da questão do menor [...] 

o qual incorpora tanto a visão higienista de proteção do meio e do indivíduo como a 

visão jurídica repressiva” (RIZZINI, 1999).  

Em relação aos internatos, cuja tarefa era a “correção” de comportamentos, 

por meio de tortura e medo, havia uma naturalidade, posto que eram considerados 

positivos para a formação pessoal e possível integração social (PASSETTI, 2008).  

Segundo Passetti (2008), a ideologia de repressão define os jovens infratores 

como pessoas que devem estar presas e afastadas do convívio social, dado que o 

neoliberalismo, em sua essência, é segregador e preconceituoso, posto que vê 

como positivas as prisões e internatos, enquanto lócus de “confinamento e 

mortificação” de jovens tidos “criminosos” (PASSETTI, 2008, p. 373).  

Com a criação do Serviço de Assistência ao Menor – SAM, em 1941, no 

estado do Rio de Janeiro, visando “sistematizar e orientar os serviços de assistência 

a menores desvalidos e delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e 

particulares”, ainda que os resultados nem sempre fossem condizentes com a 

realidade, pensou-se a necessidade da Política Nacional do Bem Estar do Menor - 

PNBEM e da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM, em meados 
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de 1960, enquanto mecanismos estatais para coibir e “ressocializar” as crianças 

infratoras (PASSETTI, 2008, p. 362).  

Criada em 1964, no início da Ditadura Militar (1964 – 1985), a PNBEM tinha 

por prioridade reverter a “cultura de violência” e “[...] romper com a prática 

repressiva, criando um sistema que considerasse as condições materiais de vida 

dos abandonados e infratores, seus traços de personalidade [...]” (PASSETTI, 2008, 

p. 357).   

Nesse período, são chamados ao trabalho milhares de profissionais das 

diversas áreas, trazendo à tona uma perspectiva interdisciplinar, inclusive 

assistentes sociais. Em seguida à PNBEM, é apresentada a FUNABEM, também em 

1964, voltada a educação sem vínculos repressores, apesar do viés autoritário do 

Estado, o que representa o fracasso das muitas ações voltadas à proteção infanto-

juvenil, devido às transgressões à lei.   

Após décadas de opressão, maus tratos e esquecimento por parte do poder 

público, presente apenas nos momentos de punição, surge o novo Código de 

Menores de 1979, o qual “dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância dos 

menores de 18 anos e entre 18 e 21, nos casos expressos em lei” (Código de 

Menores, art. 1º, 1979). Neste, os menores deixaram de ser vistos como carentes e 

delinquentes, tornando-se “menores em situação irregular”, o que ainda denota um 

cariz preconceituoso e segregador.   

Todavia, passados séculos de estigmatização, crueldade e repressão no que 

diz respeito ao segmento infanto-juvenil, pode-se vislumbrar uma “luz” ainda que 

tímida, no fim do túnel: a Constituição Federal de 1988 que destaca e redimensiona 

o atendimento às crianças e adolescentes na sociedade brasileira, com políticas 

sociais a eles direcionadas, ainda que se deem de uma forma que deslegitima os 

direitos que lhes são cabíveis, nos artigos sobre saúde, educação, liberdade, 

igualdade e convivência familiar e comunitária.  

A Constituição Federal de 1988 possibilitou as discussões sobre o tratamento 

dado as crianças, ora com desprezo e indiferença, ora com crueldade e repressão, 

sendo necessário dar respostas eficazes às demandas relacionadas ao público 

infanto-juvenil, buscando efetivar seus direitos com políticas públicas específicas.  

O ECA está fundamentado em várias legislações, dentre elas: “a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração Universal dos Direitos da 
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Criança (1959), a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989)” 

(IBIDEM, p. 63). Todos os marcos doutrinários aqui mencionados deram sua 

contribuição no tocante à elaboração de políticas sociais que atendessem às 

particularidades de cada país e de seu povo, em especial, suas crianças e 

adolescentes. 

É importante destacar os dados estatísticos referentes à população infanto-

juvenil brasileira de 0 a 17 anos de idade, em 2010, os quais apontam 

45.886.531(81,52%) pessoas em área urbana e 10.403.637(18,48%) pessoas em 

área rural. Na faixa etária entre 10 a 14 anos foi obtido o maior percentual, sendo 

30,47% do sexo feminino e 30,52% do sexo masculino. No que tange ao menor 

percentual, a faixa etária de 15 a 17 registrou 18,54% do sexo feminino e 18,27% do 

sexo masculino (CADE, 2011).   

Segundo dados do UNICEF (2011), o Brasil possui “uma população de 190 

milhões de pessoas, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos de idade, o que 

equivale a quase um terço de toda a população de crianças e adolescentes da 

América Latina e Caribe”.  

Em consonância com a Constituição Federal, foi elaborado o ECA, lei nº 

8.069/90, promulgada em 13 de julho de 1990, o qual esclarece e estabelece 

atribuições da esfera estatal, da família, da escola e da sociedade civil e em seu 

artigo 4º (também presente no artigo 227 da Constituição Federal). Nesse artigo está 

preconizado como “absoluta prioridade” o atendimento e a destinação de recursos 

voltados à proteção da criança e do adolescente, bem como a preferência na 

formulação de políticas sociais.   

Com o Estatuto, as crianças e adolescentes passaram a ser vistas como 

detentoras de direitos e de atenção prioritária, muito embora a realidade da maioria 

seja diferente do proposto pela legislação, um dos maiores desafios a toda a 

sociedade, ao poder público e à família.  

O ECA é considerado um marco legal direcionado especificamente ao 

segmento infanto-juvenil, trazendo à sociedade, à família, ao Estado competências a 

serem postas em prática pelos cidadãos e pelo poder público na forma de políticas 

sociais, enquanto ferramentas de efetivação dos direitos nele preconizados e por 

vezes, descumpridos.  
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De acordo com o artigo 227 da CF/88 e o artigo 4º do ECA, é “atribuição do 

Estado, da família e da sociedade assegurar às crianças e adolescentes, com 

absoluta prioridade, os direitos” cabíveis a todo ser humano, devendo mantê-los a 

salvo de qualquer dano relacionado a violência, em todos os âmbitos, em especial, a 

sexual.   

Ainda que no artigo 244 do ECA esteja preconizado acerca dos crimes 

sexuais, sujeitos a penalidades legais, com as respectivas sanções, percebe-se os 

desrespeitos existentes na realidade de crianças e adolescentes brasileiras. No 

exposto, consta que “submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput 

do art. 2 desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual é crime” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 94). Todavia, muitas são as situações e os problemas vivenciados pelo segmento 

infanto-juvenil para a efetivação de seus direitos, o que compreendemos como 

constante desafio no Brasil. 

No intuito de fazer cumprir os princípios do ECA, principalmente no que tange 

a prática dos crimes sexuais e objetivando punir os abusadores e minimizar as 

possíveis reincidências da violação de direitos, verifica-se a existência de medidas 

de enfrentamento, previstas em lei, as quais vêm a regulamentar:  

 

A obrigatoriedade de notificação dos casos de abuso aos conselhos 
tutelares, o afastamento do agressor da moradia comum à vítima, proibição 
do uso da imagem de crianças ou adolescentes para fins pornográficos, 
penalização para aqueles que submeterem o segmento infanto-juvenil à 
prostituição e exploração sexual, assim como o agravamento da pena para 
os crimes de maus-tratos, estupro, atentado violento ao pudor contra 
menores de 14 anos (GUIA ESCOLAR

22
, 2004, p. 64).   

   

Assim, pode-se destacar uma estreita relação entre os pressupostos do ECA 

e o enfrentamento aos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, 

tendo em vista que se estabelecem punições de acordo com os preceitos da 

legislação brasileira.   

Ainda que o ECA represente avanços no que tange ao papel do Estado 

quanto às políticas sociais, considerada “a mais avançada legislação para a criança 

e o adolescente que se criou no Brasil” (PASSETTI, 2008, p. 371), verifica-se 

cotidianamente a impossibilidade e/ou desinteresse estatal em abarcar todas as 

                                                           
22

 O guia escolar, acima referenciado, é fruto de estudos e pesquisas realizadas pela Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos (SNDH). O referido guia é vinculado ao MEC, tratando dos assuntos 
relacionados ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil no Brasil.  
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responsabilidades no tocante às políticas públicas, inclusive aquelas voltadas ao 

segmento infanto-juvenil.  

Nesse contexto, percebe-se a relevância das organizações não-

governamentais (ONG’s) e associações empresariais, enquanto representantes do 

terceiro setor na sociedade brasileira, estando presente nas diversas esferas, devido 

ao afastamento e sucateamento dos serviços ditos de “responsabilidade do Estado”. 

Compreende-se ser necessário o entrosamento entre as esferas governamentais e 

não-governamentais, muitas vezes, mais atuantes, ao passo que são 

responsabilizadas pelas atribuições que lhes são pertinentes.  

Conforme Passetti (2008, p. 367), “acompanha-se um novo direcionamento 

internacional para as políticas sociais com redução no investimento estatal e 

ampliação na participação filantrópica da sociedade com apoio nas iniciativas 

empresariais”, o que reflete na pobreza, cada vez mais utilizada como mecanismo 

de manutenção de entraves que agravam o problema, ao invés de amenizá-lo.   

Portanto, sabedores dos entraves existentes para efetivação dos direitos 

pertinentes a crianças e adolescentes no Brasil, considera-se fundamental a 

participação ativa da sociedade, as quais venham a contribuir para uma realidade 

menos cruel, repressora e legitimadora de ideias neoliberais, segregadores e 

preconceituosas.  

Mesmo com os avanços oriundos dos meios de comunicação de massa, 

desde o século XVI até os dias atuais - advento da prensa tipográfica e, por 

conseguinte, o livro impresso, o telégrafo e a televisão - considera-se que tais 

conquistas contribuíram para segregar ainda mais a criança do mundo adulto. Os 

segredos dos adultos (em geral, sexuais) já evidenciavam uma modificação em 

relação ao século XVI, estando presente o sentimento de vergonha, correspondente 

ao mundo moderno.  

Na era digital e tecnológica do século XX, cada vez mais a leitura e demais 

práticas interativas sem vínculo midiático ou tecnológico tornam-se artigos em 

desuso, tamanha facilidade e progressos tecnológicos que obtivemos. Porém, deve-

se lembrar que as relações sociais se estabelecem de uma forma bastante diferente, 

tornando uma prática interativa em mero contato casual e rotineiro, sem maiores 

vínculos entre os envolvidos na ação.   
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O renomado autor norte-americano Neil Postman (1999), em seu livro “O 

desaparecimento da infância”, faz afirmações relevantes no tocante a um problema 

que tem surgido há tempos, mas que tem causado modificações na sociedade em 

geral, evidenciando que se vive, atualmente, em processo de desaparecimento da 

infância e abordando diferentes causas e reflexos perceptíveis no cotidiano social da 

situação.  

A televisão, logicamente, deu sua contribuição para o efervescer de uma 

cultura baseada no isolamento, na erotização, na indistinção quanto a crianças, 

jovens, adultos e idosos e onde velhos e cotidianos hábitos são considerados 

ultrapassados e até inadequados para o cenário atual. Com a televisão, não há 

distinção entre idade, sexo, cor, raça, todos são “iguais”. 

Ocorre que as crianças estão sendo cada vez mais entregues aos ditames da 

mídia, incutindo-lhes conceitos e opiniões coletivas. Tal influência da mídia começa 

a ser percebida pelos jovens quando lhes é oportunizado a participação em ações 

que fomentam a reflexão acerca da realidade em que vivem, conforme aponta a fala 

da entrevistada 623 destacada abaixo:   

 

Dentro do ViraVida eu pude perceber o que escraviza nós jovens de uma 
classe social baixa é a mídia, ela nos escraviza. Ela quem diz o que vamos 
usar, o que vamos querer usar, onde vamos ter que frequentar. 
 

Sobre essa questão, Postman (1999, p. 94) afirma que:  

 

[...] a televisão é uma linha divisória entre a infância e o mundo adulto por 
três motivos: o primeiro porque não requer aprendizagem específica; 
segundo porque não faz exigências complexas à mente ou ao 

comportamento; terceiro porque não segrega o público [...]. A televisão abre 

as portas do armário mostrando as alegrias do consumismo. A televisão 
abre as janelas para o mundo ao mesmo tempo em que fecha as do jardim 
da infância [...] Não só a curiosidade da criança perde terreno, mas a 
autoridade do adulto [..].  

 

Para Postman (1999), é em 1950 que se dá o início do “desaparecimento da 

infância”, fato consolidado devido ao advento das revoluções elétrica e gráfica e a 

invenção e disseminação da televisão.  Contudo, nos dias atuais, os meios de 

comunicação de massa, com suas tecnologias aguçadas e constantemente 

modificadas, vêm contribuindo para afirmação da “teoria” de Postman, cada vez 

                                                           
23

 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho.  
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mais perceptível, acerca do desaparecimento da infância, ou seja, da criança 

adultizada e do adulto infantilizado.   

Postman (1999) evidencia uma das maiores e mais relevantes preocupações 

deste século: a criança-adulto e o adulto-criança, ou seja, a criança transformada em 

adulto, pelos próprios hábitos, comportamento e visível homogeneização de gostos, 

costumes e valores, cada vez mais individualistas e egocêntricos.  

Ainda que tenham sido apontados os aspectos negativos do uso da televisão 

pelas crianças, deve-se ressaltar que a mesma também pode servir de instrumento 

para a educação das crianças, desde que acompanhadas pelos pais, os quais 

possuem poder de decisão acerca do que é construtivo e/ou educativo.   

A seguir, será tratada a temática da violência sexual, mais detidamente, a 

exploração sexual infanto-juvenil, circundante em nosso estudo. O foco principal da 

pesquisa aqui desenvolvida é esclarecer e discutir sobre o assunto, na perspectiva 

de contribuir para o entendimento e aprofundamento da problemática e mais 

adiante, analisar o Projeto ViraVida, cujo público é composto por adolescentes e 

jovens vitimizados pela exploração sexual que buscam trilhar novos caminhos.  

 

3.2 A exploração sexual infanto-juvenil e as normativas legais de 

enfrentamento no Brasil  

 

 Para adentrar na discussão referente ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil, é valido destacar, inicialmente, sobre a violência 

sexual vivenciada com frequência por esse público, nos vários âmbitos da 

sociedade. Este, contudo, será um momento de construção de conceitos e definição 

de características, as quais contribuem para a identificação de pessoas em “situação 

de risco”, ou seja, pessoas que vivenciam situações inadequadas à sua idade e 

maturidade.  

A violência sexual é uma problemática presente na sociedade brasileira e se 

expressa em diversas formas, remontando ao período da Colonização, nos quais 

crianças e adolescentes eram abusadas e exploradas no trajeto de vinda para o 

Brasil, passando pelas piores situações nas naus portuguesas que aqui aportaram 

em meados do século XVI.  
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No cenário de efervescência dos movimentos sociais, de cunho social e 

político, o Brasil avança em alguns pontos, dentre os quais se dá destaque a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) e o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA. Todavia, foram necessários anos de luta, superação e mobilizações, até 

alcançarmos alguns avanços em termos de visibilidade e “atendimento” das 

necessidades infanto-juvenis, ainda que de forma defasada e superficial na 

perspectiva de direitos, no âmbito de políticas sociais supostamente direcionadas 

com “absoluta prioridade” a tal segmento.  

 No Brasil, as alterações de cunho social passaram a ser sentidas com mais 

intensidade a partir da década de 1990, inclusive a questão da violência sexual 

contra crianças e adolescentes, em especial, após as conquistas no âmbito do 

direito - a Constituição Federal e o ECA - os quais são fruto de muitas e contínuas 

mobilizações no sentido de remeter destaque ao segmento infanto-juvenil brasileiro. 

Destaca-se o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR, o qual, 

criado em 1985, como uma das mobilizações sociais que contribuíram no processo 

de elaboração do ECA.   

Diversas organizações governamentais e não-governamentais desenvolveram 

ações voltadas ao público citado, sendo que tais manifestações foram sentidas por 

quem estava mais próximo de tal realidade, seja enquanto espectador seja como 

integrante dos movimentos em favor dos direitos do público infanto-juvenil.  

 Todavia, não será de interesse da pesquisa elucidar nesse momento as 

mobilizações que se fizeram imprescindíveis para a conquista da legislação 

específica ao público infanto-juvenil, cujo especial destaque deve ser dado no 

tocante ao abuso e exploração sexual, mais recentemente colocada entre os 

principais temas debatidos em eventos e pesquisas cujo foco é crianças e 

adolescentes.  

No intuito de contextualizar a maneira com que são vistas e tratadas as 

crianças e adolescentes no Brasil, tratar-se-á alguns momentos cruciais 

relacionados a este segmento etário, com vistas a proporcionar uma compreensão 

acerca das conquistas e retrocessos vivenciados atualmente. 

Considerando-se que a sexualidade infanto-juvenil ainda é vista como tabu e 

envolve diversos aspectos, eis que a constante discussão sobre o tema é elemento 

imprescindível, no sentido de orientar e esclarecer às crianças e adolescentes sobre 
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suas sensações, mudanças corporais e de caráter psicológico, acreditando ser a 

educação informativa e, portanto, preventiva, uma das melhores opções de 

enfrentamento ao problema do abuso e exploração sexual. É válido ressaltar que os 

entraves ao tratar-se do assunto são provenientes de séculos de construção social e 

moral, na qual foram colocadas regras que deveriam ser seguidas piamente, sem 

contestação.  

 A violência sexual contra crianças e adolescentes não é algo novo. No 

tocante à realidade brasileira, é interessante destacar que desde os tempos de 

Colonização já havia a utilização de crianças e adolescentes em práticas sexuais, 

perdurando até os nossos dias (DEL PRIORE, 2008).  

Entretanto, não se sabe se tais ações se davam de maneira explícita ou 

disfarçada, pois em algumas sociedades do período, não existia a ideia de crime ou 

ilegalidade quanto a essas práticas, em alguns casos, sendo até aceitas pelos 

demais membros da comunidade, variando apenas com a cultura. Posteriormente, 

foi estabelecida uma idade permitida para a atividade sexual entre adolescentes 

(entre si) e adultos, correndo o risco de receber sanções legais àqueles que 

cometessem transgressões no tocante às crianças e adolescentes brasileiros.  

 Conforme o Guia Escolar: “métodos para identificação de sinais de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes” (2004), no Brasil, as primeiras 

organizações voltadas à problemática surgem apenas na fase pós-ditadura, em 

meados de 1980, o que “não corresponde à ausência de serviços que atendessem 

ao público infanto-juvenil, muito menos que não eram abusadas, exploradas, 

maltratadas e negligenciadas” pelos vários segmentos da sociedade, inclusive a 

família, haja vista que os maiores índices de abuso sexual são realizados por algum 

parente próximo à vítima.  

Contudo, registra-se que apenas em fins de 1980 e início de 1990, 

especificamente em 1991, tornou-se visível à sociedade a realidade de exploração 

sexual com fins comerciais a qual estava submetida um número incontável de 

crianças e adolescentes.   

Desse modo, definem-se dois tipos de violência sexual, a saber: o abuso e a 

exploração sexual, as quais, ainda que diretamente relacionadas entre si, possuem 

características próprias e específicas.  

Segundo IPPOLITO (2004), o abuso sexual é definido como:  
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Uma relação de contatos ou interações sexuais entre menino e menina e 
pessoa com a idade, com mais experiência – adulta ou até com outra 
criança mais velha [...]. Esses contatos ou interações podem ocorrer 
mediante forças, promessas, coação, ameaças, manipulação emocional, 
enganos ou pressão (IPPOLITO, 2004, p. 160-161).   
 

Sendo assim, a violência sexual “tem origem nas relações desiguais de poder, 

dominação de gênero, classe social e faixa etária, que, sob o ponto de vista histórico 

e cultural, contribuem para a manifestação de abusadores e exploradores” 

(IPPOLITO, 2004). Embora ocorra com mais frequência nas camadas pobres e 

negras, a exploração sexual não ocorre apenas em classes sociais menos 

abastadas, mas abrange todas as camadas sociais, sem distinção de raça e gênero.  

A frequência de atos criminosos contra crianças e adolescentes faz-nos 

pensar sobre as possíveis causas da violência sexual, muitas vezes concretizada 

pela fragilidade da criança ou adolescente, tanto para resistir à abordagem quanto 

para denunciar, sendo que, por diversas vezes, não são ouvidas, sequer acreditam 

em seus relatos, sempre tão sofridos e traumatizantes, envolvendo pessoas de seu 

círculo de amizades e convívio social ou mesmo da esfera doméstica.  

Para a ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Criança (2002), o abuso 

sexual (com ou sem contato físico) se dá por meio de ações de cunho sexual (nem 

sempre explícitas), nas quais são colocadas as crianças e adolescentes, onde nem 

sempre é necessária a conjunção carnal para ser caracterizado o abuso sexual, pois 

o mesmo se dá desde o “aliciamento”, utilizando-se para tanto, da sedução, da 

ameaça e da troca de favores, incluindo presentes à vítima do abuso.  

Segundo a ABRAPIA – Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à 

Infância e Adolescência (2002), o abusador “se aproveita do fato da criança ter sua 

sexualidade despertada para consolidar a situação de acobertamento. A criança se 

sente culpada por sentir prazer e isso é usado pelo abusador para conseguir o seu 

consentimento”. A violência sexual pode ocorrer em todos os âmbitos da vida social, 

inclusive no intrafamiliar.  

Desse modo, muitas vezes é complexa a identificação dos casos, haja vista 

que as próprias vítimas se sentem culpadas por permitirem que tais violações 

aconteçam, vivendo um processo de autorresponsabilização pela violência sofrida.  
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Em se tratando da complexidade para a identificação dos casos de violência 

sexual, muitas vezes concretizada na esfera doméstica, a fala da entrevistada 2724, 

a seguir, em resposta ao questionamento da possível contribuição do Projeto 

ViraVida em seu relacionamento familiar, é bastante esclarecedora, ao passo que 

afirma:  

Com meu pai, nem discuto mais. Mas sua relação com ele melhorou? 
Melhorou, porque eu aprendi aqui no Projeto que se você não pode com o 
seu inimigo, se alie a ele.  
 
 

Salientam-se ainda os aspectos político-sociais e os econômicos, para os 

quais, o Guia Escolar (2004, p. 44) aponta, respectivamente, “a fragilidade de 

políticas públicas na área social como fator crucial para a existência e persistência 

de violência sexual”, bem como o fato de que “a sociedade brasileira trata 

desigualmente autores de agressão e vítimas de acordo com a classe social, a etnia, 

gênero e faixa etária e afeta com mais intensidade meninas entre 7 a 14 anos, 

negras ou pardas de camadas populares do que outras crianças e adolescentes”.  

Sabe-se que existem inúmeras causas para que ocorram o abuso e a 

violência sexual, bem como formas de expressão dessa violência, entretanto, deve-

se considerar a conexão existente entre os aspectos culturais (o incesto e a 

pedofilia), os de saúde mental (doenças mentais que geram a ausência do 

sentimento de culpa em atos violentos ou perda momentânea dos impulsos 

agressivos), os jurídico-legais (papel da sociedade em fiscalizar o cotidiano infanto-

juvenil e do Poder Judiciário em punir as possíveis transgressões da lei no tocante a 

crianças e adolescentes vitimizados), no tocante à ocorrência da violência sexual, 

seja esta, abuso ou exploração sexual.  

Muitos são os sinais de abuso sexual em crianças e adolescentes, explícitos 

ou não explícitos, os quais se fazem definir no próprio cotidiano dessas pessoas, a 

partir dos quais identificamos por meio da observação.  

Alguns mais evidentes destes são: “enfermidades psicossomáticas, DST´s, 

medo extremo do escuro e de pessoas de seu meio social e comunitário, 

isolamento, comportamento agressivo, sexualidade aguçada e imprópria à idade, 

fuga do contato físico”, entre outros sinais, ou seja, a criança ou adolescente 
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 18 anos, concluinte da turma de vestuário em João Pessoa – PB.  Em processo de inserção 

profissional.  
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abusado sexualmente expressa de diversas formas a violência vivenciada, 

entretanto, isto não torna mais fácil de identificá-la e, a partir de então, dar os 

direcionamentos cabíveis (GUIA ESCOLAR, p. 47- 49).   

No tocante às consequências do abuso sexual para o segmento infanto-

juvenil, pontuam-se alguns dos indícios mais marcantes, a citar:  

 

As sequelas dos problemas físicos gerados pela violência sexual, dificuldade 
de ligação afetiva e amorosa, dificuldade de manter uma vida sexual 
saudável, tendência em supersexualizar os relacionamentos sociais, 

prostituição, viciação em substâncias tóxicas, lícitas ou ilícitas (IDEM, p. 52-

54). 
 

As consequências do abuso sexual e refletem na autoestima, na socialização, 

nas relações familiares e em comunidade, dentre outras. É possível observar certo 

incômodo na fala da entrevistada 125 ao tratar do assunto da violência vivenciada, 

pelo modo com que a mesma afirma:  

 

Eu participava do Conselho Tutelar por conta de umas coisas que 
aconteceram comigo na infância. Daí eu vivia no Conselho Tutelar. Na 
verdade, eu não queria reviver tudo aquilo que já tinha passado na minha 

vida, é você querer mudar de vida, de história. Eu tinha vergonha da 

aproximação por alguns fatos que aconteceram. Eu era mais distante.  
 

Diante disso, reforça-se a relevância do desenvolvimento de ações que 

possam fornecer o suporte para a possibilidade de mudança desses jovens, haja 

vista que, em muitos casos, há fragilidade na rede de atendimento dos casos de 

violação de direitos, ocasionando descrença por parte das vítimas no tocante à 

resolução dos casos, as quais vivenciam a sensação de impotência e revolta diante 

das situações experimentadas. Associado a isso, destaca-se também a necessidade 

de fortalecimento do Projeto ViraVida, passando a atuar junto à rede de proteção 

aos direitos de crianças e adolescentes vitimizadas pela violência sexual.   

No relato da entrevistada 726 percebe-se uma modificação da realidade de 

vida da mesma a partir de sua inserção no ViraVida, haja vista que agora ela se 

sente capaz, com autonomia para a vida profissional, em família e na comunidade, 

tendo sido fortalecido o sentimento de autoconfiança. A jovem afirma:  
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 22 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Trabalha como depiladora numa 

empresa especializada.  
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 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Esteve inserida no mercado de 
trabalho, mas encontra-se temporariamente desempregada.  
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Depois que entrei lá, trabalharam a autoestima, porque eu me sentia mal, 
feia. Hoje não, me sinto bem, eu saio, rio, gosto do que eu faço. Hoje eu sou 
bem mais humana. Sei falar com as pessoas, conversar.  
 

É interessante considerar ainda o “início do abuso sexual, sua duração, a 

frequência, o grau de ameaças feitas, os laços de afetividade com o abusador, a 

ausência dos pais, a percepção da violência por parte das vítimas, o sigilo” existente 

nesses casos, dentre outras características determinantes às pessoas mais 

próximas da criança ou adolescente, no sentido de identificar os casos de abuso 

sexual e encaminhá-los para devidas resoluções legais (IBIDEM, p. 53-54).  

A exploração sexual, por sua vez, “é concretizada pela relação sexual entre 

uma criança ou adolescente e um adulto, onde há interesses mediados pelo dinheiro 

ou troca de favores” (Guia Escolar, 2004, p. 89). A exploração sexual envolve uma 

rede de pessoas (exploradores, aliciadores), visto que há relações de cunho 

econômico inseridas nesse cenário e as vítimas são tidas como mercadorias de 

valor, cuja “mão de obra” é rentável e interessante, em sua maioria, pertencente à 

faixa etária de 12 a 18 anos.  

Situações de violação de direitos, inclusive violência sexual, vividas por 

jovens num passado que desejam apagar, mas que permanece em seus 

pensamentos como forma de não vivê-la novamente. Um aspecto que aparece 

recorrentemente é o fato de que, para alguns dos entrevistados, a violência sexual 

não tem esse nome, tampouco se configura nos conceitos aqui definidos.  

Tratam-na como algo comum, rotineiro e até simples. Esse entendimento 

diferenciado ou a falta deste é preocupante, pois aponta para as lacunas e brechas 

existentes no contato com os jovens, o que muitas vezes facilita e/ou possibilita a 

entrada destes em redes de exploração ou tráfico humano.  

Acerca disso, a entrevistada 327 da equipe técnica afirma:   

 

Sem falar que a questão da exploração não é reconhecida por eles, eles não 
se acham ou se identificam como explorados. Quando nós perguntamos se 
eles estão com uma vida sexual ativa, eles respondem que não. E que tem 
um marido ou namorada (o), que são bons porque dão alguma coisa a eles 
ou a elas. Depois que entram que a gente vai conversando, esclarecendo as 
coisas, aí eles vão percebendo.   
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 Pedagoga, responsável pela gestão operacional do ViraVida Campina Grande- PB. Atua há três 

anos no Projeto.  
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Segundo Leal (2001), tal violência é resultante das “transformações ocorridas 

nos sistemas de valores arbitrados nas relações sociais, especialmente o 

patriarcalismo, o racismo e a apartação social [...]”, configurando-se numa realidade 

diversa daquela estabelecida nos aportes legais acima mencionados.  

A violência sexual contra crianças e adolescentes, é crime, estando 

preconizada na Constituição Federal de 1988, no ECA e no Código Penal Brasileiro 

(1942), os quais estabelecem penalidades a serem direcionadas àqueles que 

desrespeitarem as leis, tendo por objetivo proteger o referido público. Acerca do 

referido Código, serão apontados mais adiante aspectos relevantes à discussão 

sobre as medidas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes 

no Brasil.  

Ressalta-se aqui a importância da elaboração do Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil (PNEVSIJ), ocorrido em 2000 e 

realizado em Natal/RN, tendo sido realizado por órgãos internacionais, ONG`s, 

Governo Federal e aprovado pelo CONANDA – Conselho Nacional da Criança e do 

Adolescente, criado em 1992, no sentido de identificar as articulações existentes no 

país no que tange à problemática e fortalecer as ações de intervenção efetuadas, 

enquanto formas de enfrentamento à questão. 

Segundo o Guia Escolar (2004, p. 16):  

 

Hoje, a estratégia do Governo é a necessária integração dos programas dos 
vários setores governamentais em todas as esferas e das organizações 
não-governamentais. A prioridade é fomentar a implementação, o 
fortalecimento e a avaliação de ações que visem real impacto na vida de 
muitas crianças, adolescentes e suas famílias.  
 

Ainda que consideremos os esforços direcionados no sentido de enfrentar as 

questões relacionadas à violência contra as crianças e adolescentes, especialmente 

afetadas pela exploração sexual em diversos âmbitos, é sabido que a realidade é 

bastante desafiante, posto que:  

Aponta um cenário desolador em relação à violência contra crianças e 
adolescentes. A cada dia, 129 casos de violência psicológica e física, 
incluindo a sexual e negligência contra crianças e adolescentes são 
reportados, em média, ao Disque Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada 
hora, cinco casos de violência contra meninas e meninos são registrados no 
país. Esse quadro pode ser ainda mais grave se levarmos em consideração 
que muitos desses crimes nunca chegam a ser denunciados (UNICEF, 
2014). Disponível: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html Acesso em: 
08 de ago. 2014. 
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As políticas sociais possuem características condizentes com a realidade 

socioeconômica brasileira, permeadas pela vertente neoliberal. Isso posto, é 

possível apontar algumas delas, a citar: o acesso segmentado aos serviços sociais, 

podendo ser destacada a previdência social; no universalismo aparente, pois o 

direito de todos tem sido cada vez mais reduzido a direito de alguns poucos, os ditos 

mais pobres; a regressividade é um outro aspecto apontado, diante do cenário 

contemporâneo de retraimento dos direitos fundamentais da pessoa humana, além 

da inércia na aplicabilidade e efetividade destes (COHEN, 2008).  

Com a fragilidade das políticas sociais frente ao avanço do neoliberalismo e 

sua típica destituição de direitos, dentre outras questões envolvidas, se efetivam 

situações de violação de direitos, dentre as quais chama-se atenção à violência 

sexual de modo geral e mais especificamente à exploração sexual infanto-juvenil no 

Brasil.  

No que se refere à violência sexual, pode-se afirmar que esta “se concretiza 

nos abusos sexuais, espancamentos e negligências, que têm como aliado o silêncio 

da família e da comunidade” (OLIVEIRA, 2004, p.139/140). A fim de romper este 

silêncio, existem ações de iniciativa governamental e não governamental, que visa 

além dos atendimentos técnicos, articular e divulgar os serviços sociais de atenção a 

crianças e adolescentes e promover campanhas que despertem a sensibilidade da 

população quanto às causas e consequências da violência sexual.  

Ressalta-se a ideia de que a exploração sexual é semelhante à prostituição, 

enquanto atividade degradante físico e psicossocialmente, comprometendo o 

desenvolvimento e interação social, dada as consequências decorrentes de tal 

prática. A exploração sexual necessita ser vista de uma ótica ampliada, enquanto 

uma prática multifacetada, com rebatimentos de ordem psicológica, cultural e social 

para as vítimas.  

  Dentre as principais expressões da exploração sexual estão: a pornografia, 

como a exposição do corpo de crianças e adolescentes, utilizadas com caráter 

eminentemente erótico e criminoso; trocas sexuais por “presentes”; o trabalho sexual 

infanto-juvenil autônomo, evidenciado a partir da venda do sexo para custear os 

vícios ou algo que desejem; o trabalho sexual infanto-juvenil agenciado, conduzido 

por terceiros, com interesse econômico; o turismo sexual orientado para a 
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exploração sexual, onde visualiza-se uma rede de conexões nacionais e 

internacionais, nas quais há oferta de meninas para o turismo sexual, nos hotéis e 

em regiões costeiras; por último, o tráfico para fins de exploração sexual de crianças 

e adolescentes, definido por meio de práticas de aliciamento disfarçadas, nas quais 

agências de modelo ou similares, associadas ao ideal de independência financeira e 

profissional, jamais alcançadas atraem adolescente que sonham com melhores 

condições de vida e consumo (OLIVEIRA, 2004).    

No entanto, tal articulação enfrenta dificuldades para sua concretização, em 

decorrência do processo de afastamento do Estado e o consequente destaque para 

as ONG’s e a sociedade civil. Nas redes de comercialização dos corpos de crianças 

e adolescentes, vistos como objetos de prazer e fonte de lucratividade, há uma 

articulação bastante definida entre os aliciadores e as empresas voltadas a esse fim, 

pois tais redes se constituem de diferentes formas, a citar a compra e venda de 

crianças, leilões de virgens, pornoturismo, tráfico [...], variando conforme a realidade 

do local (PAULA; SILVA, 2005, p.121).  

Embora a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes esteja 

relacionada com o aspecto cultural, pode-se afirmar que as causas da exploração 

sexual comercial são muitas e, geralmente, associadas com pobreza no âmbito 

doméstico, com grande poder de aliciamento perante as vítimas da exploração. 

Todavia, é mister pensar que há diversas maneiras da exploração sexual se 

concretizar, não somente pela via cultural que remete à pobreza.  

 Nesse sentido, o ECA, juntamente com outros órgãos, coloca a situação do 

abuso e da exploração sexual como prioridade de atendimento na agenda nacional, 

visto que muitos são os danos do ponto de vista psicológico e social para os 

envolvidos diretos na violência, lembrando que tais desrespeitos são entendidos 

como violações aos direitos humanos de crianças e adolescentes vistos como 

“sujeito de direitos”.  

Não obstante, salienta-se a dificuldade de identificar os envolvidos, em 

especial, os culpados pela violência, em que estão interligadas muitas pessoas, 

semelhante a uma teia de conexões, desde aliciadores, cafetões, exploradores, 

donos de estabelecimentos comerciais. Salienta-se ainda a difícil relação familiar, 

por vezes fragmentada, associada a um conjunto de fatores macrossociais, os quais 
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perpassam a inserção de crianças e adolescentes na exploração sexual, 

condicionando o silêncio reinante em situações de exploração.  

Destaca-se também a questão do incentivo do consumo enquanto forma de 

inserção na sociedade, estabelecida e conquistada por meio das piores formas, 

inclusive o mercado do sexo, sendo possível perceber as carências, fragilidades e 

certa conivência (pela omissão) do poder público e das políticas sociais de 

atendimento e “proteção” a crianças e adolescentes no Brasil.  

Diante de situações de exploração sexual infanto-juvenil, muitos são os 

impactos trazidos para a vida pessoal e comunitária das vítimas, desde rebatimentos 

de âmbito físico, psicológico (o mais grave), social, estigmatização, violação de 

direitos, dentre outros reflexos que rebatem diretamente na vida das crianças ou 

adolescentes exploradas. Da mesma forma em que existem sinais de alerta e 

denúncia quanto ao abuso, são evidenciados também acerca da exploração sexual, 

a citar:  

 

Infecções e irritações nas genitálias, DST´s, gravidez precoce, abortos, 
alterações no apetite, mudança de comportamento (infantilizado ou adulto), 
ansiedade, depressão, agressividade, desconfiança, uso de drogas e 
bebidas alcoólicas, baixa estima, dentre outros (GUIA DE REFERÊNCIA 
PARA EDUCADORES, 2003, p. 11-13).  
 

Dessa forma, se pode apontar determinantes e condicionantes para a 

exploração sexual infantil ocorrer, visto que a mesma é oriunda de uma série de 

fatores, os quais propiciam tal violação de direitos. A cultura machista, que vê as 

mulheres como propriedade, e, portanto objetos sexuais dos homens, a cultura 

adultocêntrica que tem nos adultos o centro do poder, onde o conceito e significado 

de infância aceito socialmente passam pela ideia de que estas devem estar 

subordinadas aos desejos e poder dos adultos, assim como a macro organização de 

redes de aliciamento para fins sexuais; as leis e o poder público ineficazes; a 

impunidade reinante em nossa sociedade, dentre outras questões, associadas à 

“pobreza, as formas de exposição de crianças e adolescentes a riscos sociais, à 

violência, a baixa escolaridade (dos pais e filhos), ligadas a falta de perspectivas de 

futuro”, assim como a morosidade de respostas contundentes por parte do poder 

público ao problema da exploração sexual (GUIA DE REFERÊNCIA PARA 

EDUCADORES, 2003, p. 08). 
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No tocante à identificação dos exploradores, observa-se que, por meio de 

pesquisas em sites na Internet que tratam o assunto (UNICEF, OIT, CREAS, MDS), 

a maioria destes são homens, adultos, de várias localidades, inclusive a mesma da 

vítima, utilizando para tanto, desde imagens até a prática sexual propriamente dita, 

muitas vezes perpassada por brutalidades e abusos, já que se sentem no direito de 

usufruir do corpo de meninas e meninos, vistos como meras mercadorias, próprias 

para satisfazer os desejos sexuais dos seus “clientes”, para o qual são pagas. 

Em se tratando das vítimas preferenciais dos exploradores, a grande maioria 

é composta por meninas, adolescentes, de preferência virgens, comumente as mais 

vulneráveis socialmente ou vitimizadas pelo abuso sexual ainda crianças. As vítimas 

são entendidas como objeto de prazer e sem nenhum vínculo afetivo com seus 

“parceiros” sexuais, numa espécie de consenso estabelecido entre explorador e 

explorado (IDEM, p. 22-23).  

No adverso cenário atual, Iamamoto (2009) afirma que os direitos 

assegurados no ECA são passíveis de serem concretizados, necessitando, porém, 

de vontade política e governamental, além de mobilizações bem articuladas dos 

segmentos sociais. Aponta ainda para um processo vivenciado a partir da década de 

1990, quando a família é incluída como um dos pilares de sustentação e 

manutenção do bem-estar, uma “parceira na condução das políticas sociais” 

(MIOTO, 2004, p. 143).  

Quanto à centralidade dada à família atualmente, em detrimento do Estado, 

pode-se considerar que:  

 

No quadro de crise econômica e da evidente retração do Estado da esfera 
social, ressurgem os discursos e as práticas de revalorização da família 
que, fundamentados numa concepção ideológica de cunho conservador, 
promovem e disseminam a proposição de que a família é a grande 
responsável por prover as necessidades dos indivíduos (ALENCAR, 2009, 
p. 63).    
 

A violência sexual contra o público infanto-juvenil não é uma prática recente e 

é apenas uma dentre as múltiplas expressões da Questão Social no Brasil, se (re) 

configurando no contexto contemporâneo e ganhando novas dimensões.  

É válido considerar a interface existente entre a Questão Social e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes que, enquanto uma das 

manifestações da Questão Social na atualidade, tem colocado constantes desafios e 
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demandas profissionais aos assistentes sociais e a toda sociedade, em especial, ao 

poder público, responsável legal pela proteção dos cidadãos e cidadãs brasileiros.  

Netto (2001) assinala ainda que o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista culminou no surgimento e agudizamento da Questão Social, a qual possui 

novas e velhas manifestações que se concretizam no cotidiano das relações sociais, 

sendo condição primordial para a “resolução” dessas expressões da Questão Social 

eliminar seu causador: o capitalismo (NETTO, 2001).     

Todo esse cenário, constituído por expressões agudizadas da Questão 

Social, refletiu nas transformações sociohistóricas, políticas e econômicas 

experimentadas, principalmente, a partir da década de 1970, seguidas da 

intensificação da política neoliberal no Brasil e no mundo, cujo preceito é o Estado 

mínimo para o social e máximo para o capital, assim como os processos de 

financeirização da economia, reestruturação produtiva e (contra) reforma do Estado.  

Inserido nesse contexto, o processo de criminalização da questão social tem 

trazido rebatimentos aos mais carentes, visto que a “tendência em naturalizar a 

questão social é acompanhada da transformação de suas manifestações em objeto 

de programas assistenciais focalizados de ‘combate à pobreza’”, os quais, longe de 

solucionarem ou amenizarem o problema, mascaram os efeitos dele decorrentes 

(IAMAMOTO, 2010, p. 163).   

 Conforme Iamamoto (2009, p. 27), a Questão Social, “base fundante de 

atuação do Serviço Social como especialização do trabalho, é composta por um 

conjunto de expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura [...]”, 

num panorama de produção social sempre coletiva e a apropriação cada vez mais 

privada, deixando à margem milhares de pessoas possuidoras apenas de sua 

mercadoria vital, a força de trabalho, o que endossa o exército industrial de 

reserva28.   

Desse modo, aos assistentes sociais está designada a atuação nessas 

diversas manifestações da Questão Social, expressas no cotidiano de produção e 

reprodução social, enquanto profissionais inseridos na divisão social e técnica do 

trabalho, convivendo com a contradição intrínseca à profissão: pensada pelos 

capitalistas para atender e controlar a classe trabalhadora, nos primórdios do modo 
                                                           
28

 Esse termo refere-se aos trabalhadores que, por mais bem qualificados e competentes, encontram-

se fora do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e voraz.  
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de produção capitalista, perdurando até os dias atuais, ainda que com relevantes 

alterações.  

Iamamoto (2009, p. 36) afirma que: 

 

As múltiplas manifestações da questão social, sob a órbita do capital, 
tornam-se objeto de ações filantrópicas e de benemerência e de programas 
focalizados de combate à pobreza, que acompanham a mais ampla 
privatização da política social pública, cuja implementação passa a ser 
delegada a organismos privados da sociedade civil, o chamado ‘terceiro 
setor’.  

 

O contexto atual é perpassado por tensões de ordem política, econômica e 

sociocultural, donde sobressai a dicotomia entre a valorização dos direitos 

preconizados na legislação brasileira e regressão destes, num processo de retorno à 

assistencialização, à mercadorização e à privatização dos serviços sociais 

(PEREIRA, 1998).    

Dentre as inúmeras e diversificadas expressões da questão social, 

destacamos a violência sexual, especificamente, a exploração sexual, enquanto 

prática construída e reproduzida historicamente pela cultura patriarcal e machista 

por muito tempo dominante, ainda bastante presente nas relações sociais 

contemporâneas.   

Ao longo do texto até aqui exposto, foi possível apontar e aprofundar 

aspectos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, os sinais mais 

recorrentes, algumas causas, as possíveis consequências, inclusive formas de 

enfrentamento ao problema. Desse modo, percebe-se a relevância em se tratar as 

iniciativas e medidas efetuadas quando o abuso sexual já ocorreu, visto que é 

necessário fazer valer os direitos às vítimas da violência e aos familiares envolvidos 

no caso, com apoio familiar e afetivo.  

No sentido de apontar a relevância dos marcos doutrinários relacionados ao 

segmento infanto-juvenil no Brasil, a saber, o Código Penal e o ECA, tratar-se-á da 

discussão desses instrumentos de viabilização da justiça social e de direitos de 

crianças e adolescentes, enquanto mecanismos de enfrentamento às diversas 

situações de violação de direitos, especificamente, da exploração sexual infanto-

juvenil.     

No artigo “Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes – 

Fragilidade da Legislação Penal e da Lei 8.069/1990”, de autoria de Cavalcanti 
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(2009), é apresentada uma discussão bastante pertinente no tocante à fragilidade 

das ações de combate à exploração sexual comercial no Brasil. A autora evidencia 

uma descontinuidade entre o Código Penal e o ECA, visto que há lacunas na 

operacionalização dos referidos marcos doutrinários, em especial, no que tange às 

penalidades contra crimes sexuais.    

A violência sexual contra crianças e adolescentes é crime, estando 

preconizada na Constituição Federal, no ECA e no Código Penal Brasileiro de 1940, 

os quais estabelecem penalidades direcionadas àqueles que desrespeitarem as leis, 

tendo por objetivo proteger o referido público.  

Diga-se de passagem, a exploração sexual se configura a partir do “jogo 

sexual em que o adulto utiliza criança ou adolescente para fins comerciais, através 

da relação sexual, ato de libidinagem, indução a participação em boates e shows 

eróticos, filmagens para vídeos pornográficos, entre outros” (CAVALCANTI, 2009, p. 

1).  

Conforme Cavalcanti (2009), a exploração sexual infanto-juvenil, embora 

conste na Constituição Federal de 1988 como cabível de punição legal, ainda 

encontra seus entraves, visto que, por inúmeras vezes, as punições ou penalidades 

são colocadas para aqueles que realizam pequenas “tarefas” (os chamados rufiões) 

ou mesmo os clientes. Todavia, os verdadeiros ‘chefes’ das associações criminosas 

estão interessados em fins meramente financeiros e comerciais, o que só aumenta 

sua responsabilidade diante da situação vivenciada pelas pessoas vitimizadas.  

Desse modo, Cavalcanti (2009, p. 2) afirma que “se a lei º 8.069/1990 é 

omissa em relação ao combate a prostituição infanto-juvenil, o Código Penal é 

benevolente com o rufião e os clientes”, o que evidencia a inércia por parte da 

sociedade e do poder público no tocante a exploração sexual comercial, com ações 

que apenas mascaram o problema.  

No exposto, consta que “submeter criança ou adolescente, como tais 

definidos no caput do art. 2 desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual” é crime 

(CAVALCANTI, p. 94). Todavia, muitas são situações e problemas vivenciados pelo 

segmento infanto-juvenil para a efetivação de seus direitos, como constantes 

desafios para o poder público e demais esferas de enfrentamento à exploração 

sexual infanto-juvenil.  
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No artigo 227 do Código Penal de 1940, está disposto como “delito o ato de 

induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem”, entretanto, não há repressão eficaz 

aos verdadeiros culpados e agentes mantenedores da exploração sexual comercial, 

o que impõe questionamentos quanto à efetividade das legislações voltadas ao 

público infanto-juvenil.   

A realidade descrita evidencia a superficialidade e não aplicabilidade do 

Código Penal e do ECA no que tange as penalidades existentes para crimes sexuais 

contra crianças e adolescentes. Percebe-se que não se trata apenas de falhas e 

brechas isoladas, fazendo com que os membros do “negócio” tenham livre acesso a 

meninas e meninos e facilidade para burlar as leis. Trata-se de descontinuidades no 

trato com as situações de violação de direitos, dentre as quais situamos a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.    

No referido Código, a violência sexual é definida pela prática de atos 

libidinosos mediante violência ou grave ameaça. Estes atos “podem provocar 

sensações extremamente prazerosas que se tornam violência quando são forçados, 

usando-se mecanismos que anulam ou limitam a vontade pessoal”, havendo ainda a 

divisão dos atos libidinosos (conjunção carnal) e outros atos (atentado violento ao 

pudor e corrupção de menores) (GUIA ESCOLAR, 2004, p. 59), com respectiva 

penalidade.  

Todavia, o Código Penal de 1940, de forte cunho patriarcalista, não 

condizente com a realidade, foi atualmente alterado por meio do decreto nº 

12.015/2009, substituindo o termo atentado violento ao pudor pelo termo estupro, 

aplicável tanto ao sexo feminino quanto ao masculino (IDEM, p. 62).   

O destaque dado às penalidades aos crimes sexuais concretizados contra 

crianças e adolescentes se dá pela relevância em se tratar das ações desenvolvidas 

com vistas à efetivação de direitos e respeito ao segmento em questão. A partir da 

reformulação do Código Penal, em 2009, qualquer tipo de contato sexual com 

crianças e adolescentes, ainda que sem conjunção carnal, passa a ser considerado 

estupro e, portanto, crime hediondo. A Lei 12.015, de sete de agosto de 2009, 

passou a tratar de forma mais rigorosa os agora chamados crimes contra a 

dignidade sexual.  

Entre as mudanças na legislação, destaca-se, o aumento das penas, que 

agora podem chegar a 15 anos de reclusão e a não interrupção do processo judicial 



91 

 

por vontade da vítima ou de seu representante. Uma vez instaurado o processo, a 

vítima não pode pedir que ele seja encerrado sem a conclusão, garantindo assim o 

julgamento do acusado. Nos casos em que a vítima é menor de idade, qualquer 

pessoa pode efetuar a denúncia.  

Deve-se considerar o período histórico em que o Código Penal foi publicado, 

demarcando estreitas relações de gênero e cunho moralista. A preocupação 

predominante no Código Penal se refere à questão da virgindade feminina, haja 

vista estabelecer para o sexo masculino a violência sexual como atentado violento 

ao pudor e corrupção de menores, colocando o estupro como uma violência 

existente apenas para com as mulheres (IBIDEM, 2004).        

Dá-se destaque à ocorrência de práticas ilegais relacionadas à exploração 

sexual, em diversas capitais do país, a exemplo de João Pessoa – PB, lócus da 

pesquisa aqui exposta. Na Paraíba, foi elaborado o Código de Conduta do Turista 

(2008) frente à exploração sexual contra crianças e adolescentes, enquanto 

instrumento de caráter preventivo contra o turismo sexual, no qual são elencadas 

práticas ilegais e inadmissíveis de serem praticadas pelos turistas, público ao qual o 

Código está direcionado.  

O referido Código, elaborado pelo Procurador do Trabalho do Estado da 

Paraíba, Dr. Eduardo Varandas, foi traduzido para três idiomas: espanhol, inglês e 

francês, no sentido de dar maior publicidade ao mesmo e tornar acessível à 

população e aos turistas, para quem é especialmente direcionado. Vale ressaltar 

que a tradução do Código de conduta do turista foi realizada pela Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB e as cópias foram entregues aos hotéis e pousadas do 

Estado, para devida utilização e orientação aos hóspedes.  

Diante disso, é cabível pontuar as ações que devem ser tomadas tão logo 

seja detectado o abuso sexual infanto-juvenil, considerando que tal desrespeito 

requer penalidades aos responsáveis (abusadores) e atendimento especializado às 

vítimas, no sentido de ajudar essas pessoas a se reintegrar na sociedade e em sua 

família, visto que algumas vezes, ocorre o isolamento social depois da violência 

concretizada, dentre outras consequências da violência sexual.  

A informação, tanto na identificação dos casos quanto no enfrentamento 

destes, é fundamental, posto que não é suficiente combater, é necessário prevenir a 

ocorrência desses casos (PAULA; SILVA, 2005). A partir de uma articulação bem 
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estabelecida entre o Estado, responsável por efetivar o princípio da proteção 

integral, a sociedade e a família - haja vista que o ciclo de violência, muitas vezes, 

se estabelece no próprio ambiente familiar - é possível concretizar ações de 

enfrentamento à problemática da exploração sexual infanto-juvenil.  

Sendo assim, compreendendo que para uma abordagem específica e, ao 

mesmo tempo, universal das questões pertinentes ao problema referenciado, pode-

se verificar a insuficiência e ineficácia das organizações governamentais e não-

governamentais perante a realidade de violência sexual, presente e multifacetada no 

contexto contemporâneo de constante exploração do homem, como meio de 

sobrevivência.   

Faleiros (1998) evidencia ainda que o paradigma de atendimento e tratamento 

às situações de exploração sexual deve ser substituído pelo paradigma de redes, no 

sentido de estabelecer e fortalecer as estratégias de enfrentamento à problemática.  

A responsabilização pelos crimes sexuais é verificada em decorrência da 

“presunção da violência ou inocência da vítima”, fatores que nem sempre 

contemplam todos os aspectos necessários à análise mais apurada dos fatos, visto 

que “qualquer ato sexual realizado entre criança ou adolescente e um adulto, ainda 

que não tenha sido realizado com o uso da força, é entendido como violência” (GUIA 

ESCOLAR, 2004, p. 62).    

Uma alteração no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, datada 

de 23 de junho de 2000, estabelece pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa 

àqueles que submeterem alguma criança ou adolescente à exploração sexual ou 

ainda ser conivente com a situação de exploração ou turismo sexual (PAULA; 

SILVA, 2005).  

Ainda que a legislação brasileira considere crime o abuso e a exploração 

sexual infanto-juvenil, a exploração sexual em todo o país acontece em larga escala. 

Desse modo, o turismo sexual se configura pela venda de pacotes com “mulheres 

acompanhantes” aos turistas, ávidos em conhecerem a cidade e desfrutar de 

atrativos que o Brasil possui e, particularmente, endossar a prática ilícita da 

exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Sendo assim, salienta-se a importância de ações mais efetivas e contínuas, 

no âmbito das políticas públicas, no tocante às respostas possíveis de serem dadas, 

através de atendimento nos serviços de saúde, assim como acolhimento 
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psicossocial e jurídicossocial, os quais se constituem também como alternativas de 

enfrentamento às violações de direitos de crianças e adolescentes no Brasil.  

Tratar dessas questões referentes ao abuso e exploração sexual requer um 

trabalho desenvolvido em rede, com parcerias e atividades concretas que ao menos 

sensibilizem os diversos setores sociais, na perspectiva de viabilização de direitos. 

Estas colocações ratificam a necessidade da sociedade aprofundar os estudos e 

direcionar ações para a referida problemática, refletindo sobre os meios de dar 

respostas efetivas a essa violação de direitos, a qual encontra-se perpassada pelas 

alterações de cunho societário ocorridas nas últimas décadas no Brasil e no mundo.  

Desse modo, é válido pontuar as iniciativas de ordem Governamental, 

determinadas pela esfera estatal, das quais a primeira delas é o Programa 

Sentinela. Embora atualmente extinto, este desempenhou um papel de extrema 

importância no enfrentamento da problemática, tendo sido o pontapé inicial para a 

criação dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, 

detalhados mais adiante.  

O Sentinela tinha como público alvo “crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual, cuja finalidade era prestar assistência especializada através de 

frequente apoio psicossocial ao segmento infanto-juvenil e famílias envolvidas em 

situação de violência sexual”. O mesmo era concretizado por meio de serviços 

implantados no município voltado ao atendimento às crianças, aos adolescentes e 

às famílias em situação de violência sexual, prestados nos Centros de Referência, 

suportes que os municípios disseminavam para a efetivação dos serviços.  

Diante disso, a proposta de intervenção trazida pelo Programa Sentinela deu 

efetividade ao que foi estabelecido no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual Infanto-Juvenil, aprovado pelo Conanda, em julho de 2000, na cidade do 

Natal. Portanto, é fruto de um amplo processo de mobilização nacional, tendo por 

objetivo articular e divulgar os serviços sociais de atenção a crianças e adolescentes 

e promover campanhas que despertassem a sensibilidade da população quanto às 

causas e consequências da violência sexual (OLIVEIRA, 2004).  

Posterior ao Programa Sentinela, com suas atribuições e pioneirismo, 

destacamos a criação dos Centros de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS – cuja tarefa principal tem sido a de atender o público infanto-

juvenil, vítima de abuso e exploração sexual, enquanto grave violação de seus 
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direitos. Tais centros, municipais ou regionais, “configuram-se como unidades 

públicas e estatais, que ofertam serviços especializados e continuados a famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos”, em especial, o abuso e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Diga-se de passagem, os CREAS estão inseridos na política de Assistência 

Social, no âmbito da proteção social especial (média e alta complexidade), ou seja, 

efetivada quando há violação de direitos fundamentais, a exemplo: a exploração 

sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais e o trabalho infantil. Desse 

modo, nos CREAS são atendidos os mais variados casos de desrespeito às leis, 

desde a violação dos direitos de crianças e adolescentes, bem como de mulheres 

vítimas de violência doméstica, pessoas idosas e em situação de rua.  

Como é sabido, a atuação profissional nos centros especializados de 

assistência social se dá de forma integrada aos demais programas existentes na 

cidade ou Estado, regendo-se pelos pressupostos do ECA, da Constituição Federal, 

no tocante aos direitos da pessoa humana, no intuito de viabilizar os direitos e, ao 

mesmo tempo, fazer cumprir as penalidades aos transgressores, diminuindo as 

reincidências.   

Na Paraíba, existem 42 prefeituras nas quais os CREAS foram implantados 

desde 2011, (podendo algumas cidades possuir mais de uma sede física), para 

todos os efeitos, no sentido de dar maior efetividade aos pressupostos 

estabelecidos, ainda que seja relevante analisar os determinantes para a 

implantação disseminada de instituições com esse intuito.  

Em 2014, o número de CREAS na Paraíba aumentou, passando de 96 já 

existentes para 102, sendo 26 regionais e 76 municipais, o que demonstra a 

amplitude das ações e a relevância desses aparelhos no contexto da comunidade e 

da violação de direitos, a partir da qual há a necessidade da efetiva 

operacionalização de suas propostas.   

O maior registro de CREAS na Paraíba se localiza nas regiões do Litoral, 

Agreste e Sertão, o que não significa que as demais localidades não necessitem 

destes, mas que o mesmo não abrange todas as cidades, deixando lacunas. Para 

sua implantação no município, é necessária vontade política, tanto dos governantes, 

em cumprir o disposto nas leis, quanto da reinvindicação da população usuária dos 

serviços prestados pela esfera pública.     
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No entanto, é perceptível a fragilidade no atendimento ao público infanto-

juvenil, tendo em vista que este sofre cotidianamente com os abusos e 

transgressões à lei, o que afeta o desenvolvimento psicossocial, familiar (muitas 

vezes, lócus de violência) e até mesmo profissional, visto que prejudica o 

rendimento escolar e, consequentemente, o futuro profissional.  

Em se tratando das iniciativas de cunho não-governamental, pode-se 

destacar o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT)29, as quais vêm se destacando por seu trabalho com 

público infanto-juvenil.  

O UNICEF vem desenvolvendo ações voltadas à saúde, ao respeito da 

legislação específica ao segmento mencionado, no intuito de retirar parcela de 

crianças e adolescentes da extrema pobreza, motivo pelo qual o UNICEF atua nas 

regiões mais carentes do Brasil, em especial, no Norte e Nordeste.  

Sendo assim, o UNICEF está presente no Brasil, desde 1950: 

 

Liderando e apoiando algumas das mais importantes transformações na 
área da infância e da adolescência no País, como as grandes campanhas 
de imunização e aleitamento, a aprovação do artigo 227 da Constituição 
Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o movimento pelo 
acesso universal à educação, os programas de combate ao trabalho infantil, 
às ações por uma vida melhor para crianças e adolescentes no semiárido 
brasileiro (UNICEF, 2014 – disponível em: www.unicef.org.br/ Acesso em: 
02 de julho de 2014).  
 

O UNICEF, fundada em fins de 1946, tem um reconhecido trabalho no Brasil 

e no mundo, sendo referência no tocante às ações direcionadas a crianças e 

adolescentes carentes nos vários países do mundo, inclusive em áreas “esquecidas” 

pelo poder público. Conforme mencionado, o UNICEF atua em conjunto com as 

demais esferas da sociedade, no intuito de efetivar os direitos do público infanto-

juvenil, estando baseada nos pilares para o saudável desenvolvimento humano: a 

saúde, a educação, alimentação, ou seja, os mínimos direitos destinados à 

sociedade, ainda que de forma desigual.  

Sua atuação varia conforme a região, os interesses políticos e o nível social, 

sabendo que quanto mais pobre, mais restritas as oportunidades de concretização 

                                                           
29

 O UNICEF e a OIT são parceiras do Projeto ViraVida, dentre outros, citados anteriormente.   
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de direitos, muitas vezes, transformados em “favores”, benefícios, ou coisas dessa 

natureza.  

Por sua vez, a Organização Internacional do Trabalho – OIT - é uma 

organização de relevância mundial no tocante às políticas destinadas ao segmento 

infanto-juvenil. Um dos eixos de atuação desta ONG está voltado aos menores de 

14 anos em situação de trabalho infantil, no sentido de eliminá-la, bem como as 

demais formas de violação dos direitos que lhes são inerentes, incluindo nesse 

cenário, a violência sexual contra crianças e adolescentes, acreditando que a 

liberdade, a igualdade e a segurança, inclusive do trabalho, servem como 

instrumento de superação da pobreza, até mesmo como mecanismo de participação 

nas decisões governamentais.  

De acordo com site oficial, a OIT é uma agência multilateral ligada à 

Organização das Nações Unidas (ONU), especializada nas questões do trabalho, 

com representação paritária de governos dos 182 Estados-Membros e de 

organizações de empregadores e de trabalhadores, tornando mais “democráticas” 

as decisões.  

Com sede em Genebra – Suíça, desde a data da fundação, a OIT tem uma 

rede de escritórios em todos os continentes, inclusive no Brasil. Diga-se de 

passagem, a criação de uma organização voltada ao trabalho foi balizada em 

preceitos de ordem econômica, humanitária e política, cada qual com seus 

pressupostos estabelecidos.  

Por fim, a OIT funda-se:  

 

No princípio de que a paz universal e permanente só pode basear-se na 
justiça social. Fonte de importantes conquistas sociais que caracterizam a 
sociedade industrial, a OIT é a estrutura internacional que torna possível 
abordar estas questões e buscar soluções que permitam a melhoria das 
condições de trabalho no mundo (OIT, 2014 – disponível em: 
www.oit.org.br) Acesso em: 01 de julho de 2014.  
 

A OIT é responsável pela Convenção 182, a qual trata das piores formas de 

trabalho infantil, reconhecendo a exploração sexual como uma das piores formas de 

trabalho infanto-juvenil e, através desta, propõe aos governos ações imediatas no 

sentido de erradicar ou reduzir o trabalho infantil em seus países. 

Por fim, evidencia-se o Projeto ViraVida, no cenário atual brasileiro, tendo em 

vista que o mesmo surgiu em 2008 e vêm desenvolvendo ações junto ao público 
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infanto-juvenil, vitimizados pela exploração sexual. O Projeto acima citado vem se 

dando em concomitância com o Sistema S e o Governo Federal, constituindo-se 

como uma ação de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes 

no Brasil, configurando-se numa ação de RSE, posto que envolve as empresas, a 

partir das quais torna-se viável o ingresso dos jovens no mercado.    

No sentido de elucidá-lo, segue abaixo o comentário de um jovem egresso do 

ViraVida, atualmente empregado, transmitindo, em sua fala, o entendimento que 

possui sobre o Projeto, conforme percebe-se:   

 

O Projeto ViraVida é uma oportunidade boa, mas que você não pode confiar 
só nela, tem que correr atrás também. Eu corri atrás por fora e consegui cinco 
dias após o término do projeto. A forma do projeto é mostrar pra você que 
você tem capacidade e você daí buscar (entrevistado 21

30
).  

 

Diante do exposto e levando em conta que os projetos de enfrentamento são 

parte do campo das políticas públicas, especificamente as sociais, estes devem ser 

avaliados, inclusive, no intuito de pensar em melhorias dessas ações. Para Belloni, 

Magalhães e Sousa (2001, p. 15), avaliar consiste num “processo sistemático de 

análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma 

contextualizada, todas as dimensões e implicações, com vistas a estimular seu 

aperfeiçoamento”.  

Nessa definição conceitual, há um claro chamamento para a importância da 

análise do contexto e de ações fundamentadas na realidade para obtenção de 

resultados coerentes e suficientes para a realização da avaliação.  

Segundo Cano (2002), os programas sociais são “intervenções sistemáticas, 

planejadas com o objetivo de atingir uma mudança na realidade social”. A respeito 

de programas sociais com incentivos privados e ligados a iniciativas de 

Responsabilidade Social Empresarial, será aprofundado e devidamente analisado o 

Projeto ViraVida, o qual é composto por um conjunto de ações voltados à 

adolescentes e jovens, no sentido de inseri-los no mercado de trabalho.  

                                                           
30

 23 anos, cursou vestuário em Campina Grande – PB. Inserido no mercado de trabalho desde o fim 

da participação no Projeto.  
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4 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS: RELEVÂNCIA DA 

DISCUSSÃO  

 

De modo geral, serão apresentadas as principais tendências de avaliação, 

situando a tipologia existente e esmiuçando sobre os critérios de eficácia, eficiência 

e efetividade. Será demonstrada ainda a relevância da avaliação para a 

implementação e execução dos programas e/ou projetos sociais. Dentre esses 

projetos de cunho social, será analisado o Projeto ViraVida, no tocante às ações 

desenvolvidas pelo mesmo no que se refere à empregabilidade dos egressos, suas 

expectativas, sonhos, desafios e possibilidades.   

 

4.1 Conceitos e tipologias de avaliação   

 

 Conforme Lobo (2007, p. 75), “a administração pública no Brasil, à 

semelhança de outros países latino-americanos, não desenvolveu ao longo do 

tempo a cultura da avaliação da efetividade do gasto público, especialmente no que 

tange aos programas sociais”. Essa afirmação é pertinente para a compreensão dos 

entraves à avaliação, posto que avaliar ações de cunho governamental ou não-

governamental implica analisar gastos de recursos, sejam eles públicos ou privados.  

Ação pública, para Jobert e Muller (1987), é caracterizada por incoerências, 

ambiguidades e incertezas em todos os estágios e em todos os momentos. 

Qualquer política pública é, em grande parte, um esforço de coordenação de forças 

centrífugas que operam no interior da própria máquina estatal e na sociedade.  

Para Arretche (2007, p. 29), avaliar é:   

 

Atribuir valor, é um julgamento, uma medida de aprovação ou desaprovação 
a uma política ou programa público particular. Nesse sentido, não existe 
possibilidade de que qualquer modalidade de avaliação ou análise de 
políticas públicas possa ser instrumental, técnica ou neutra. 

 

Com base em Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 31-32), a avaliação se configura 

como:  

 

Uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável, 
dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o 
mérito e o valor de diferentes componentes de um programa [...] ou de um 
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conjunto de atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se 
realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos [...].    
 

Por sua vez, Costa e Castanhar (1998, p. 2), definem avaliação como o:  

 

Exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em 
curso, que contemple o seu desenho, implementação e resultados, com 
vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto e 
sustentabilidade e a relevância de seus objetivos.   
 

Segundo Sulbrandt (1989), “se entende a avaliação, em seu sentido amplo, 

como o exame sistemático das atividades específicas desenvolvidas pelos governos 

para cumprir com as metas e produzir os efeitos esperados, em conformidade com 

suas políticas e programas”. As avaliações, quantitativas ou qualitativas, são 

relevantes para a elucidação dos fatos que permeiam a avaliação de ações, 

concretizadas por programas e/ou projetos sociais.  

Vale salientar que não há consensos acerca da tipologia da avaliação, posto 

que há diferentes entendimentos sobre o tema. Para Cohen e Franco (2002), a 

avaliação pode ser classificada conforme o momento em que é realizada e quem a 

realiza, podendo ser: avaliação interna, externa, mista e participativa. Segundo os 

autores, há dois tipos de avaliação, de cariz temporal, a saber: avaliação ex-ante 

(concretizada antes da implementação do projeto e /ou programa social) e avaliação 

ex-post (realizada durante ou após a implementação).  

Na avaliação ex-post, há uma subdivisão, conforme a natureza destas, em: 

avaliação de processos e avaliação de impacto. A avaliação de processos tem por 

objetivo verificar a eficiência do projeto, no sentido de fazer as devidas correções ou 

adaptações. Já a avaliação de impacto visa identificar os efeitos causados na 

comunidade (previstos ou não) durante e depois da implantação do projeto ou 

programa.  

A avaliação de impacto pode ser ex-ante, “quando realizada com o intuito de 

identificar o impacto que se espera obter com determinado programa”, ficando clara 

sua relevância ou não; ou ex-post, “realizada durante a implementação do programa 

ou após sua conclusão, visando melhorar ações futuras” (CAMPÊLO, 2006, p. 10).  

No sentido de definir e diferenciar as tendências de avaliação de políticas 

sociais, serão descritas as três principais, a saber: avaliação da eficácia, avaliação 

da eficiência e a avaliação da efetividade. Para Arretche (2007, p. 36), “a avaliação 
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da eficiência, eficácia e efetividade das políticas tende a ser apenas um dos 

elementos na decisão pela adoção, reformulação ou supressão de um programa 

público”, constituindo-se numa ferramenta importante em todo o processo avaliativo.  

Em relação à eficácia, Figueiredo e Figueiredo (1986), afirmam que é: “a 

avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado 

programa e seus resultados efetivos”. Trata-se da relação entre as metas propostas 

e as metas alcançadas. Assim, avaliação da eficácia é, por natureza, uma avaliação 

de processo.  

Sobre a referida categoria avaliativa, Figueiredo e Figueiredo (1986), 

compreende que é a “avaliação da relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados alcançados”, sendo os 

indicadores de custo e benefício sua melhor expressão. Nesse sentido, as 

avaliações de eficiência são constantemente utilizadas para contabilizar os gastos e 

observar os resultados daí obtidos.  

Vale salientar que os estudos de avaliação da eficiência são cada vez mais 

importantes e necessários, ao passo que aumentam os programas sociais, bem 

como a demanda e o público-alvo destes. Arretche (2007) considera que a avaliação 

da eficiência é, atualmente, a mais necessária e urgente de ser desenvolvida, haja 

vista a burocracia existente nos processos que envolvem recursos e verbas 

públicas, visando à racionalização dos gastos.  

Em se tratando da avaliação da efetividade, pode-se dizer que esta se 

expressa pela relação entre a implementação do programa e seus impactos e/ou 

resultados, isto é, “seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas 

condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob 

avaliação” (FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986). Destaca-se que a avaliação de 

efetividade se expressa em duas dimensões, a saber: social e institucional.  



101 

 

 
Figura1 – Como distinguir entre eficiência, eficácia, consistência e impacto. 
Fonte: Roche, 2002, p. 39, baseado em Paul Willot, 1985. 

 
A figura 1 resume as relações estabelecidas entre as principais tendências de 

avaliação, (eficiência, eficácia e efetividade), demonstrando a relevância desse 

emaranhado de ações e conceitos para a implementação de uma avaliação efetiva. 

Ressalta-se que as mudanças na vida das pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente no processo expressam o impacto real da implementação de 

determinado programa, projeto e/ou ação social, ou seja, seus resultados e efeitos.  

 Ao se pensar em avaliação, deve-se ressaltar a importância das informações 

a que se tem acesso, pois serão estas que contribuirão para traçar o perfil e os 

possíveis impactos e/ou efeitos dos programas e projetos sociais. Portanto, é de 

suma relevância atentar, durante todo o processo avaliativo, para a fonte e a 

veracidade das informações, cuja função está ligada ao delineamento e 

detalhamento das ações desenvolvidas nas diversas entidades e instituições, 

independente da esfera demandante.   

A avaliação de programas ou projetos sociais públicos, além de sofrer com 

barreiras à sua implantação, pode gerar constrangimento às autoridades 

responsáveis, inviabilizando, muitas vezes, a continuidade do serviço ou de uma 

avaliação efetiva, por diversas vezes vista de forma negativa pela equipe envolvida, 



102 

 

o que pode vir a inibir a ocorrência de práticas avaliativas frequentes e imparciais 

(LOBO, 2007).  

Em geral, se associa a avaliação com uma investigação, no sentido de 

apontar apenas as falhas e lacunas existentes nas ações sociais, sem compreender 

o contexto no qual o programa ou projeto em questão encontra-se inserido, sequer 

observando as particularidades de cada ação social.  

Desse modo, a avaliação é percebida por Lobo (2007, p. 79), como uma 

atividade “de caráter meramente fiscalizatório, quase policialesco e não como um 

elemento de controle institucional e administrativo e, idealmente, como possibilidade 

de avançar no controle social dos programas sociais”.     

Ao romper com as dificuldades burocráticas colocadas ao processo, a 

avaliação torna-se uma “atividade regular de governo” (LOBO, 2007, p. 78), sem, 

contudo, limitar-se a ele, passando a assumir um papel real e constante no âmbito 

da gestão, independente da esfera de governo avaliada ou de onde parta a 

avaliação, sendo importante escolher a equipe que fará a avaliação, de preferência 

externa à gestão.  

A avaliação de programas sociais consiste numa pesquisa avaliativa, a qual 

se baseia no método científico, diferenciando-se de avaliações informais, sem rigor 

metodológico e prático. Em se tratando da avaliação de programas sociais, pode-se 

dizer que esta surge, a priori, na área da educação, em meados da década de 1930, 

tendo sido apenas em 1960 que a avaliação passa a compor a grade curricular de 

algumas Universidades norte-americanas, bem como passou a ser profissão, tendo 

sido criadas, inclusive, associações de avaliadores (CAMPÊLO, 2006).   

Diante dessa perspectiva, entende-se que o Projeto ViraVida merece 

avaliação por ter se configurado inicialmente como uma iniciativa do setor 

empresarial brasileiro e estar ganhando dimensões maiores ao passo que busca 

inserir jovens egressos do mesmo no mercado de trabalho, preferencialmente 

formal.  

Todavia, muitos são os desafios nesse processo, desde aqueles relacionados 

ao estabelecimento de parcerias, assim como a efetiva inserção destes no mercado 

de trabalho. Ao longo do tópico seguinte, será possível entender melhor a proposta 

desse Projeto, como também os rebatimentos deste para os jovens.  
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4.2 PROJETO VIRAVIDA: UMA PERSPECTIVA AVALIATIVA  

 

Não haverá borboletas se a vida não passar 

por longas e silenciosas metamorfoses  

Rubem Alves  

O Projeto ViraVida, conforme apresentado na Introdução, é uma iniciativa do 

Conselho Nacional do SESI, implantado nas principais capitais e cidades brasileiras, 

cujo objetivo central é a inserção dos jovens egressos de todas as cidades lócus do 

Projeto no mercado de trabalho formal, buscando, assim, uma ressignificação de 

suas vidas e a busca pela elevação da autonomia e autoestima, a partir do trabalho. 

Será tratada com mais detalhes a realidade do Projeto e dos jovens egressos deste 

no Estado da Paraíba.  

Na Paraíba, há sede do ViraVida também na cidade de Campina Grande, 

desde junho de 2010, em virtude de estar localizada nessa cidade a Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP e se configurar como município polo da 

região, com segundo maior território no Estado.   

Desse modo, a noção de responsabilidade social, desenvolvida nas empresas 

que fazem parte do SESI, amplia o foco de atenção estratégica da promoção dos 

direitos e da qualidade de vida do trabalhador, pautados pelo Plano Nacional de 

Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil (PNEVSIJ), bem como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA.  

Tomando por base esse cenário, o Sistema S passa a combinar educação 

profissional (estratégias de inclusão por meio do mundo do trabalho) com os eixos 

previstos no Plano Nacional de Enfrentamento a Exploração Sexual concernentes ao 

desenvolvimento integral de adolescentes e jovens, inclusive na dinâmica do Projeto 

ViraVida.   

O movimento social em defesa dos direitos da criança e do adolescente do 

final dos anos 1980 e inicio dos anos 1990 (nacional e internacional) e responsável 

pela visão que transforma prostituição infanto-juvenil em “exploração sexual”. 

Observa-se, nas redes de exploração que se dinamizam nos espaços das ruas, que 

fica difícil para os olhares dos passantes diferenciar os personagens envolvido no 

abuso e na exploração sexual infanto-juvenil.   
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Além disso, verifica-se que a intensificação do turismo no Brasil, mais 

especificamente nas cidades litorâneas, principalmente entre anos 1980 e 1990, 

acabou expondo o corpo das mulheres brasileiras como “beleza natural” e atrativo 

para turistas, de todos os pontos do planeta, situação que tem gerado bastante 

preocupação, pois, como é sabido, o público alvo das redes de exploração sexual 

são adolescentes e jovens.  

Desse modo, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

juvenil é um instrumento de garantia e defesa de direitos de crianças e adolescentes 

que pretende criar, fortalecer e implementar um conjunto articulado de ações e 

metas fundamentais para assegurar a proteção integral a criança e ao adolescente 

em situação ou risco de violência sexual.    

O ViraVida, portanto, enquanto prática de responsabilidade social 

empresarial, desenvolvida junto a jovens vitimizados pela exploração sexual, no 

sentido de dar-lhes novas perspectivas de vida através do trabalho, é compreendido 

por Diógenes (2010, p. 11) da seguinte maneira:     

 

O ViraVida tem uma história para contar. O aspecto mais significativo a ser 
destacado é que essa história resulta do encontro de muitas vidas, 
experiências e trajetórias diferenciadas. Pode-se comparar o ViraVida ao som 
de uma orquestra, com diferentes instrumentos, acordes, ritmos e tons 
capazes de fazer a música fluir em uma mesma vibração.     

 

Diógenes (2010, p. 11) destaca o ponto de vista de Jair Meneguelli, 

presidente do Conselho Nacional do SESI acerca do ViraVida, para quem o Projeto 

é o “resultado de uma afirmação, de um sim para outras alternativas de vida 

constituídas além do medo, da privação e das violências diversas de crianças e 

adolescentes. Interessante é poder ir percebendo que as sementes desse sim 

apenas proliferam e conduzem novas linhas de participação e de cooperação”. 

Consta nos preceitos do Projeto a questão da vulnerabilidade social ou risco 

pessoal como critérios inclusivos do jovem, porém, não exclusivos, o que amplia o 

público de possíveis envolvidos, ou seja, o público é composto não apenas por 

pessoas vitimizadas pela exploração sexual, mas expostas a situações que a tornem 

alvo desta e outras problemáticas sociais.  

A rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, em nível 

nacional, é composta por órgãos de defesa, controle e promoção dos direitos, 

objetivando efetivá-los ao segmento mencionado. Desse modo, é recorrente na fala 
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dos jovens entrevistados, egressos do Projeto, o fato de que tomaram conhecimento 

do Projeto ViraVida por meio dos Conselhos Tutelares de ambas as cidades, ONG´s 

(Campina Grande - PB) e Ministério Público (João Pessoa - PB), o que reforça a 

ideia da relevância que estes órgãos de proteção e defesa têm diante de situações 

adversas relacionadas à violência sexual, dentre outras problemáticas a ela 

interligadas, tornando-se necessária uma efetiva rede de atendimento aos casos 

registrados nessas esferas.  

Há ainda trechos de entrevistas nas quais os jovens relatam que souberam do 

Projeto e, a partir de contatos com participantes deste, procuraram o ViraVida para 

compor o processo seletivo, por demanda espontânea, conforme vê-se abaixo na 

fala do entrevistado 1831:  

 

Fiquei sabendo do Projeto pela minha vizinha aqui que participou da primeira 
turma. Ela me falou do projeto, das condições que dava o projeto. Mas ela me 
disse também que não era certo ter de novo, porque era a primeira turma. Ela 
sabia que a minha vida não era tão boa e que eu me encaixava nesse 
projeto. Esperei terminar a turma dela e procurei o SESI pra saber como fazia 
pra entrar. Fiz minha inscrição e entrei depois da seleção.   

 
Em caso específico, houve o direcionamento da jovem para o Projeto por via 

de um abrigo de Campina Grande, integrante da rede de proteção infanto-juvenil, 

conforme descrito abaixo:   

 

Eu morava num abrigo aqui em Campina, pelo fato de não poder morar com 
minha família biológica. Quando tava próximo a eu querer sair do abrigo, a 
coordenadora do abrigo ficou sabendo do projeto que ainda tava sendo 
implantado aqui e me falou sobre o projeto e por saber que sempre eu estava 
em busca de oportunidade  (entrevistada 6

32
).  

 
Vale destacar que a fragilidade dos serviços voltados à questão da 

exploração sexual infanto-juvenil pode acabar por criar situações em que os 

profissionais que compõem a rede de proteção, no intuito de facilitar o 

encaminhamento dos usuários, orientam adolescentes e jovens, mesmo fora do 

perfil do Projeto, a buscarem o ViraVida, conforme aponta o trecho da entrevista 1533 

que se segue:   

                                                           
31

 20 anos, cursou gestão e negócios em Campina grande – PB. Foi inserido, mas encontrava-se 
desempregado à época da entrevista.  
32

 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande - PB. Inserida no mercado de trabalho, 
desde concluídas as atividades do Projeto.   
33

 19 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa – PB. Inserido no mercado de trabalho.  
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Acho que eles deviam ser mais seletivos. Quando eu entrei era pelo CT e 
hoje ainda é. Só que os conselheiros, não todos, mas alguns indicam o que o 
aluno falar na hora da entrevista. Porque o conselheiro que eu conhecia me 
disse, olhe ‘fulano”, você vai dizer o que você é, o que aconteceu contigo e foi 
o que eu fiz. Hoje eles dizem o que é pra falar lá na hora, que foi abusado. Os 
conselheiros induzem a gente a dizer isso que é pra ficar no Projeto. O que 
deveria melhorar era a forma de inserção das pessoas no Projeto. Às vezes 
fica uma pessoa porque soube contar uma estória mais bonita e comovente 
pra equipe do Projeto. E quem realmente precisa do Projeto? Como fica?  
 

Em relação ao critério de seletividade, apontado pelo jovem como necessário 

no processo de seleção dos jovens para o Projeto, deve-se deixar claro que o 

ViraVida não se propõe a ser universal, posto que possui um público determinado e 

restrito, visando pois, tornar possível a inserção do jovem egresso deste no mercado 

de trabalho, com centralidade e a partir do melhoramento do nível de escolaridade e 

elevação da autoestima.   

No entanto, salienta-se a fragilidade da rede de proteção e defesa dos direitos 

de crianças e adolescentes, ressaltando que a continuação de práticas relatadas 

acima acaba por possibilitar a descaracterização do Projeto, abrangendo seu público 

alvo, o que incorre numa ampla reconfiguração do ViraVida.  

O Plano Nacional da Empregabilidade do Projeto ViraVida está orientado em 

três eixos indissociáveis que propiciam a preparação dos jovens para as demandas 

do mercado de trabalho, desde o ingresso, ambientação e permanência no mercado 

de trabalho. Os eixos são: tratamento pedagógico da empregabilidade; 

monitoramento do aluno inserido; mercado e; capacitação da equipe sede em 

empregabilidade.  

Os objetivos do Plano Nacional de Diretrizes do Projeto ViraVida são: 

promover o desenvolvimento de competências voltadas para o aprimoramento 

profissional dos alunos; inserir os alunos no mercado de trabalho, através de vagas 

de jovem aprendiz, estágio, emprego formal ou negócios empreendedores; apoiar os 

jovens para que os mesmos permaneçam no mercado de trabalho. 

A seguir, vê-se quatro subtópicos voltados a melhor expor aspectos 

relevantes de análise da dinâmica e dos reflexos do Projeto para os jovens nele 

inseridos, e, portanto, da efetividade de suas ações.  
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4.2.1. A inserção do Jovem no ViraVida: uma análise da oferta dos cursos  

 

Segundo os critérios elencados no Plano de Diretrizes de Empregabilidade do 

ViraVida (2013), há condições exigidas para o ingresso do jovem nos cursos 

oferecidos pelo Sistema S. Esse direcionamento, dentre outros elementos, aponta 

para a necessidade da permanência do aluno no ensino regular, com a frequência 

exigida, assiduidade nas aulas e boas notas.  

Dentre os jovens entrevistados, evidencia-se que ainda há um predomínio do 

gênero feminino no Projeto, de forma que foram entrevistadas vinte e duas mulheres 

e seis homens, situação comum às duas cidades. Ressalta-se que esse número 

corresponde àqueles jovens que participaram da pesquisa, não sendo, pois, 

equivalente ao total de egressos do Projeto.  

Nas falas obtidas durantes as entrevistas a respeito da participação nos 

cursos oferecidos pelo Projeto ViraVida e em relação ao modo como estes veem o 

Projeto, a entrevistada 534 afirma:    

 

Só posso dizer que me deram a oportunidade de participar do ViraVida num 
momento muito propício, pois eu já tinha um filho. E o ViraVida me mostrou 
que não é assim. Que a vida não é só de festa, não é só de farra, de 
amizade. Me mostrou que existe coisas pequenininhas na vida que valem 
muito mais que isso. Saber que aquilo que você conquistou foi suado, foi 
esforço seu, vale a pena demais. Isso eu vou levar para o resto da minha 
vida. 

 

A respeito da escolha do curso realizado pelos jovens, foi possível coletar 

informações bastante variadas, pois, ao passo que alguns desses jovens cursaram 

aquilo que desejaram, outros tiveram de ser encaminhados para outros cursos, em 

razão da baixa escolaridade da maioria. Sabe-se que sem o ensino médio completo 

é mais difícil a inserção profissional no mercado, ao menos com o mínimo de 

vantagens salariais e perspectivas de crescimento profissional.   

Vale salientar que cada cidade ou capital em que se realizam as atividades do 

Projeto é direcionada pelo Conselho Nacional do SESI, porém possuem autonomia 

para definir suas metas e meios de trabalho, seguindo sempre a matriz curricular 

proveniente da sede de planejamento, em Brasília, havendo, pois, as adaptações 

                                                           
34

 24 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado de 

trabalho por estar grávida (à época da entrevista).  
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aos aspectos regionais e particularidades existentes, bem como as demandas do 

mercado de trabalho.  

Ratificando o exposto acima, destaca-se a fala da entrevistada técnica 435, a 

qual esclarece que:  

Vem a grade curricular do Conselho Nacional do SESI que a gente cumpre, 
mas aí os conteúdos são adequados aos cursos profissionalizantes, mas a 
gente tem abertura para sugestões. A maior delas foi a oficina. A gente tem 
sim a oportunidade de acrescentar alguma coisa, mas geralmente a gente 
segue essa grade. E a gente vai adequando, remodelando, de acordo com as 
necessidades e a realidade socioeconômica da região.   
 

Em relação aos cursos profissionalizantes, pode-se dizer que estes são 

definidos de acordo com a demanda da localidade em que são desenvolvidos, além 

da manifestada demanda dos participantes que farão parte do mesmo, visto que 

estes tem a possibilidade de opinar pelo curso de seu interesse.   

Embora haja essa possibilidade, nem sempre a opção de curso pode ser 

acatada pela equipe, pois os critérios de escolaridade, idade e experiência 

profissional são determinantes quando da contratação, posto que os empregadores 

estão à procura de profissionais com um perfil pré-determinado pela própria 

empresa e, muitas vezes, desacreditam dos jovens oriundos do Projeto ViraVida 

pelo fato de, em sua maioria, nunca terem tido experiência laboral comprovada.  

Todas as atividades dos estudantes são acompanhadas por uma equipe 

multiprofissional, das áreas de Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, com 

atribuições específicas, além da equipe de professores da educação continuada.  

 

QUADRO 2 – ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DO VIRAVIDA  
Atividades realizadas  Definição 

Vivências 
Momento no qual os jovens interagem com a equipe técnica, 
contando suas experiências. 

Atendimento Psicossocial 
Individual (API) 

Realizado junto ao jovem com o apoio de psicólogos e 
assistentes sociais. 

Dinâmicas 
Atividade voltada à integração e socialização da turma e desta 
com a equipe técnica 

Lazer 
Desenvolvido uma vez por semana, volta-se a efetivar o direito 
relativo ao lazer, sendo sempre acompanhado pela equipe 

Aulas de Educação 
Continuada 

Envolve as disciplinas de português e matemática, bem como 
ética e cidadania.  

Aulas de Empregabilidade 
Refere-se ao conhecimento necessário ao jovem com vistas à 
inserção no mercado de trabalho. Trata, dentre outras coisas, 
de como agir durante uma entrevista de emprego. 

FONTE: informações sistematizadas pela autora, com base nas entrevistas (2014)  

                                                           
35

 Professora do módulo de educação continuada, referente às disciplinas de português e expressão 
corporal, atuando junto ao Projeto há dois anos.  
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Tais atividades se estruturam em dois eixos, a saber: a educação continuada, 

a qual se dá através de módulos com aulas de português e matemática, além de 

ética e cidadania, assim como o módulo de empregabilidade e, em consonância, o 

curso profissionalizante, em geral, escolhido pelo participante.   

Segundo fala da jovem destacada, as aulas do módulo de empregabilidade 

tratavam de:   

 

Eles ensinavam muitas coisas. A gente aprendia a como se vestir numa 
entrevista, o que dizer, o que fazer, como elaborar um currículo, essas coisas. 
- A turma gostava, participava? Até que sim viu” (entrevistada 14

36
).  

 

Numa perspectiva preparatória e preventiva, traçou-se a estratégia de incluir a 

temática do trabalho e da empregabilidade como tema transversal nas disciplinas 

básicas, compondo a carga horária de 4h mensais específica da empregabilidade, 

definida previamente na construção da matriz curricular do Projeto. 

Considerando que a aprendizagem e o estágio são etapas de 

complementação de qualificação, os jovens que foram colocados em vagas de 

aprendizagem ou estágio, após o término deste período, são encaminhados, pelo 

Projeto ViraVida, a vagas de emprego formal.  

Visualiza-se na figura 2 as estratégias do setor de empregabilidade do Projeto 

ViraVida, as quais centram-se em quatro eixos principais, cujos desdobramentos são 

voltados ao reforço psicossocial e o monitoramento do desempenho dos 

participantes, com principal objetivo a inserção profissional.  
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 19 anos, cursou eletromecânica em João Pessoa – PB. Teve experiência de estágio numa 

lanchonete da cidade, mas não encontra-se inserida no mercado de trabalho.    



110 

 

FIGURA 2 - EIXOS ESTRATÉGICOS DA EMPREGABILIDADE VIRAVIDA 

 
FONTE: elaboração própria com base no Plano Nacional da Empregabilidade do Projeto 

ViraVida (2014). 
 

Isso posto, os profissionais de empregabilidade são uma ponte entre o 

ViraVida e o mercado de trabalho, por isso devem estabelecer uma comunicação 

compreensível e com apelo para ambos os lados, sendo imprescindível que se some 

a perspectiva humanista e social do Projeto, a dimensão empresarial do mercado.  

Esta proposta é uma recomendação da Presidência do Conselho Nacional 

construída em parceria com os profissionais de empregabilidade dos Departamentos 

Regionais, os quais incluem suas demandas, durante os Seminários de 

Empregabilidade, ocorridos anualmente.   

É fundamental que se pense sob a ótica da transição experimentada pelo 

aluno quando da sua inserção no mercado de trabalho, entendendo este momento 

como determinante no percurso do jovem, por ser uma experiência de mudança e de 

ruptura para os alunos. O ponto de partida deste trabalho é o entendimento 

sistêmico do processo da empregabilidade, desde os desafios que este momento de 

transição coloca aos alunos até ao viés transformador e emancipador do sujeito.  

Dentre os desafios da empregabilidade do Projeto ViraVida está  

instrumentalizar os jovens, através do desenvolvimento de competências e 

habilidades que possibilitem o incremento da empregabilidade e do 
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empreendedorismo no jovem, assim como identificar vagas para colocação dos 

alunos no mercado de trabalho, buscando alinhar o perfil do aluno e as demandas 

das vagas e dar suporte para sua permanência no mercado de trabalho.  

É essencial que no processo de empregabilidade o aluno esteja situado como 

ator-protagonista na busca de seu espaço no mercado, sendo desde o princípio   

envolvido como corresponsável no desenvolvimento, inserção e manutenção das 

suas conquistas em relação ao trabalho.  

Em se tratando das atividades desenvolvidas pela equipe técnica junto aos 

jovens, segue abaixo trecho da fala da entrevistada 137 da equipe técnica do Projeto:  

 

As atividades são diversas. Eles têm educação continuada, com português, 
matemática e cidadania, aí tem a parte da empregabilidade, trabalhada com 
oficinas, trabalhamos a questão da linguagem, escrita e corporal também. É 
um acompanhamento continuo e gradual, porque a gente tem que ir 
orientando sempre. Eles já sabem como se vestir pra uma entrevista, pra uma 
visita. Eles têm também o acompanhamento com a psicóloga, nas vivências. 
Todas essas atividades estão voltadas pela multidisciplinaridade. 
 

Para complementar a ideia acima citada, a entrevistada 738 da equipe técnica 

afirma que:  

 

Em conjunto, temos as vivências e as rodas de terapias e a gente introduz 
também o social, trazendo temas pra estar debatendo com eles, AIDS, 
DST´s, porque a gente sabe que esse é um público bem vulnerável, tratamos 
também de assuntos como racismo, violência doméstica, sexual. 
 

Visando apontar os cursos disponibilizados pelo ViraVida aos jovens, segue o 

gráfico 1, referente aos mesmos, em Campina Grande – PB, destacando um 

percentual mais elevado no curso de gestão e negócios (56%), seguido de 

manipulação de alimentos, com 17%.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Assistente social, responsável pelo Núcleo de Empregabilidade do ViraVida Bayeux – PB. Trabalha 
há dezoito anos no SESI e há três no Projeto.  
38

 Assistente Social, sempre atuou na política de Assistência Social. Atua há dois anos no Projeto.   
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GRÁFICO 1 – CURSOS OFERTADOS EM CAMPINA GRANDE – PB 
 

 
FONTE: elaboração própria com base nas entrevistas realizadas junto à equipe técnica (2014).  

  

O gráfico 2 identifica os cursos ofertados em João Pessoa – PB, por meio do 

qual é perceptível a predominância do curso gestão e negócios (46%), seguido de 

vestuário (26%). Tal prevalência deve-se à demanda de mercado, existente no 

Estado, bem como à boa aceitação do curso, por parte dos alunos.  

 

GRÁFICO 2 – CURSOS OFERTADOS EM JOÃO PESSOA – PB 
 

 

FONTE: elaboração própria com base nas entrevistas realizadas junto à equipe técnica (2014) 
 
 

Quando da colocação desses jovens nos cursos disponíveis, anteriormente 

mencionados, um dos maiores desafios para a equipe técnica responsável pelo 
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setor de empregabilidade tem sido a aceitação e adaptação dos alunos nos cursos. 

Muitas vezes, ainda não sendo de seu interesse, a priori, depois de inseridos nestes, 

passaram a conhecer e se identificaram. Em relação a isso, o entrevistado 1139 

esclarece:  

 

Eu não escolhi. Foram eles que escolheram lá. No começo eu nem gostei. 
Mas depois eu gostei tanto que não queria nem faltar.  

 

A seguir, vê-se o relato do entrevistado 1040 sobre sua inserção no curso que 

lhe foi destinado em virtude do grau de escolaridade:  

 

Eu escolhi o curso que eu queria só no papel, porque quando foi pra começar 
as aulas, me colocaram em edificações. Por que isso acontece? Por que eles 
pedem uma escolaridade que eu não tenho ainda. Aí não podia fazer.  

 
Ainda sobre as escolhas dos cursos, a entrevistada 441 faz algumas 

considerações, afirmando:  

Foi como se fosse um sorteio. Eles que escolhiam os cursos pra gente. A 

gente não teve direito de escolha. Eles disseram que era por conta da 

escolaridade.    

 

Por outro lado, no trecho abaixo, a entrevistada 1242 externa sua insatisfação  

com relação ao Projeto, aos esforços que afirma ter feito para ser uma das melhores 

alunas da turma, porém, sem sucesso, segundo a mesma. Sendo assim, a jovem 

desabafa: 

 

O Projeto foi bom, mas eu não posso dizer que valeu a pena. Muita coisa 
mudou, tanto pra ruim quanto pra bom. E por mais que você se esforce, 
ninguém vê o reconhecimento. Me sentia mal por isso. 
 

 Em termos de gestão, embora o Projeto já tenha alcançado um grau de 

eficiência e eficácia elevadas, ainda há fragilidades, o que acaba por limitar as 

opções dos jovens quanto à escolha dos cursos, parecendo que, por estarem em 

condição de vulnerabilidade, precisam apenas “agradecer” a oportunidade que 

tiveram em participar do ViraVida. Essas afirmações foram feitas pelos jovens 

egressos do Projeto em destaque.  

                                                           
39

 19 anos, cursou manipulação de alimentos em João Pessoa - PB. Inserido no mercado de trabalho. 
40

 17 anos, cursou edificações em Campina Grande – PB. Não inserido no mercado de trabalho.  
41

 21 anos, cursou panificação em João Pessoa – PB. Não inserida no mercado de trabalho.  
42

 21 anos, cursou edificações em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado de trabalho em 
virtude da gestação.  
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4.2.2 Os diferentes significados do Projeto ViraVida: a voz dos egressos e da 

equipe técnica  

 

Inicialmente, chama-se atenção a fala do jovem sobre sua oportunidade de 

participar do Projeto:   

  
Eu digo a você que quem entra e quiser mudar, muda. Só não muda em 
relação a pessoa, a emprego, família e amizade quem não quer, porque esse 
curso dava oportunidade da gente seguir a vida de forma digna e isso é 
incomparável a qualquer outro curso (entrevistado 18

43
)  

 

Tornou-se clara a diferença de significados que o Projeto ViraVida tem para 

os jovens egressos entrevistados44, tanto em Campina Grande quanto em João 

Pessoa – PB. Essa diferenciação quanto aos significados, remete à complexidade 

das situações vividas pelos jovens, sobre a noção de que essa problemática é 

complexa, portanto as pessoas compreendem e “superam” as situações de violência 

de forma diferente.   

Ressalta-se, pois, o papel das políticas sociais como fundamentais para 

oportunizar uma mudança na realidade desses jovens e a necessidade de uma 

articulada rede de defesa e promoção de direitos ao segmento em questão.  

Conforme depoimento da entrevistada 645, os primeiros meses dentro do 

Projeto de adaptação à nova realidade e às pessoas com as quais passou a 

conviver pelo período de um ano. A jovem relata:  

 

Consegui me libertar do meu passado. Comecei a acreditar que as coisas 
poderiam dar certo pra mim. E foi aí que eu tive minha primeira oportunidade 
de emprego, como estagiária da empresa que estou até hoje. O projeto é um 
apoio pra quem tá participando, um apoio por um ano. Alguns conseguem 
levar esse apoio ‘pro’ resto da vida, outros não. Aquele apoio é só por aquele 
ano que tá participando. Pra uma pequena parcela o Projeto é um apoio que 
se estende.  
 

No trecho “comecei a acreditar que as coisas poderiam dar certo para mim”, 

acima visualizado, percebe-se a descrença e a baixa estima, assim como o 

desestímulo da egressa no que tange ao futuro profissional e pessoal, ao passo que 

                                                           
43

 20 anos, cursou gestão e negócios em Campina grande – PB. Foi inserido por meio das parceiras 

do Projeto, mas encontrava-se desempregado à época da entrevista.  
44

 Os jovens egressos entrevistados em João Pessoa – PB correspondem a treze pessoas. Já os 

egressos de Campina Grande – PB somam quinze egressos.  
45

 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho 

formal desde o fim da participação no Projeto.  
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não se reconhecem como pessoas com potencial para crescer e vencer na vida, 

frase bastante repetida pelos jovens entrevistados.     

Em algumas falas, percebe-se um amadurecimento pessoal e profissional, 

mediado e/ou facilitado pela participação e o acompanhamento psicossocial 

realizado pela equipe do Projeto. Em ambos os trechos a seguir são destacadas 

falas de jovens que foram inseridos no mercado de trabalho via ViraVida, hipótese 

que sustenta a ideia de que, por esse motivo, esses jovens compreendam o Projeto 

de modo tão significativo, conforme fica evidente: 

 

Para mim, representou uma oportunidade de vida melhor. Porque se cada um 
der valor à oportunidade que tem, cresce na vida. Agora se não der valor, fica 
no mesmo canto. O ViraVida é uma oportunidade boa, ótima. Só basta 
agarrar a oportunidade. (entrevistada 7

46
).   

 
Foi muito bom. Uma escola da vida, que me tornou o homem que eu sou 
hoje. Se não fosse o projeto, eu não ia ter me capacitado pra trabalhar como 
eu sou hoje. O ViraVida foi tudo de bom para mim (entrevistado 11

47
).  

 

No relato da entrevistada 1448, é perceptível o fato de que a jovem considera 

significativas e relevantes as iniciativas e ações concretas do ViraVida. Quando 

perguntada sobre o significado do mesmo em sua vida, afirma que:  

 

O ViraVida chegou num momento em que eu precisava muito e que mudou 
minha vida. Foi muito importante para mim”. O ponto positivo foi a amizade. E 
os negativos? Negativos, não teve não. Eu digo o seguinte a quem tá 
fazendo. Persistir. Desistir nunca. Difícil é, mas desistir nunca.     
 

A jovem demonstra que são diversas as dificuldades encontradas ao longo do 

curso, porém destaca a necessidade de continuar persistindo e enfrentando os 

desafios, vencendo-os. Conforme relatou, pretende fazer graduação em Educação 

Física, o que evidencia uma mudança na maneira de ver a vida e as dificuldades, 

não apenas de caráter profissional. Nessa fala, também se percebe a valorização 

exacerbada do referido Projeto, ao afirmar que o jovem “entra sendo nada e sai 

sendo tudo”.  

Percebe-se ainda nas falas citadas acima uma visão pautada na 

autorresponsabilização do indivíduo quanto aos próprios problemas e dificuldades, 

                                                           
46

 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Já foi inserida no mercado, mas 
encontra-se desempregada por problemas de saúde.  
47

 19 anos, cursou manipulação de alimentos em João Pessoa - PB. Inserido no mercado de trabalho.  
48

 19 anos, cursou eletromecânica em João Pessoa – PB. Teve experiência de estágio numa 

lanchonete da cidade, mas não encontra-se inserida no mercado de trabalho.   
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ainda que estas sejam reflexo do modo com que a sociedade impõe concepções e 

ideologias equivocadas e completamente voltadas à culpabilização dos jovens pelos 

insucessos vivenciados, em especial, àqueles relacionados à inserção no mercado 

de trabalho.  

A seguir, o fragmento de uma entrevista na qual se percebe uma 

supervalorização do Projeto por parte desse jovem egresso, ao passo que afirma:  

 

Quando a gente entra, a gente não tem expectativa que vá dar certo, mas 
hoje eu vejo que ele serviu como ponto de partida pra eu ser o que sou hoje. 
Pra mim é uma coisa grandiosa. Me orgulho de dizer que sou aluno egresso 
do ViraVida. Sou ViraVida até morrer. Carrego ele dentro do peito 
(entrevistado 15

49
). 

 

Noutra entrevista, a questão destacada é reforçada, colocando o ViraVida 

como suporte, estímulo e/ou pontapé inicial para ser o que é hoje, nos diversos 

âmbitos da vida em sociedade, numa relação de gratidão explícita. A jovem 

comenta:  

 

Para mim, foi tudo de bom. Até as coisas ruins que aconteceram lá dentro, 
serviram de aprendizado, de experiência pra mim (entrevistada 1

50
).  

 

Essa jovem, ao ser indagada sobre a dinâmica do Projeto, respondeu que os 

problemas enfrentados no decorrer dos curso referia-se aos conflitos entre os alunos 

de uma mesma turma, por pequenas coisas, geralmente desentendimentos ou 

rivalidades entre bairros, nada mais relevante.  

É perceptível o fato de que os egressos consideram o Projeto como 

significativo em suas vidas, em virtude destes, antes de inseridos no ViraVida, 

estarem em situações de violação de direitos e poucas oportunidades de mudança 

de realidade. Esses jovens, ao ingressarem no ViraVida, passam a vislumbrar um 

futuro bem diferente, jamais imaginado por eles, apenas desejado e sonhado. 

Todavia, como em todo processo de aprendizagem, há obstáculos e falhas, as quais 

serão destacadas e analisadas adiante.   

As respostas são elucidativas da realidade de cada um, tendo em vista que 

parcela destes estudaram para um curso pelo qual não tinham interesse em 

trabalhar ou torna-lo profissão. Como já foi esclarecido noutro momento, houve o 

                                                           
49

 19 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa – PB. Inserido no mercado de trabalho.  
50

 22 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho 
como depiladora numa empresa especializada.  
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aproveitamento do jovem no curso mais apropriado para este, com base no critério 

da escolaridade, o qual é exigência do mercado, ou seja, das empresas parceiras do 

Projeto.  

Sendo assim, segue alguns dos comentários sobre os aspectos positivos e 

negativos do ViraVida, na opinião dos ex-participantes:  

 

Os pontos positivos é que eles dão muita oportunidade. Como eu fui da 
primeira turma, a gente ainda era uma turma meio que experimental. Da 
primeira turma para a segunda teve muita diferença. Eles tiveram mais 
oportunidade que a gente. É que depois que acabou o projeto, eles ligaram 
muito pouco pra gente (entrevistada 7

51
).  

 

Nessa fala percebe-se que a jovem sente-se esquecida pela equipe do 

Projeto, em virtude desta não ter entrado em contato depois de concluída a 

participação dos jovens na educação continuada, a qual se dava quatro vezes na 

semana, com exceção de um dia, destinado ao momento do lazer orientado.  

Em se tratando de possíveis alterações comportamentais ocorridas na vida 

dos jovens desde o ingresso no Projeto, verifica-se, na fala seguinte a percepção da 

jovem sobre esse processo de modificação, tanto na maneira de falar quanto no 

agir, em família e na comunidade. Segundo ela:  

 

Muita mudança mesmo. No comportamento, no jeito de falar e agir. Se eu 
pudesse retornar ao projeto ou dizer minha experiência a outras pessoas, eu 
iria sem dúvida nenhuma. O ViraVida foi muito bom pra mim, muito mesmo 
(entrevistada 19

52
)  

 

A entrevistada 153 considera que o aspecto emocional foi o mais bem 

trabalhado pela equipe técnica do ViraVida, o que a possibilitou retomar sua vida 

com normalidade, diante das situações difíceis que havia passado noutros tempos.  

Segundo comenta:  

De ponto positivo eu acho que é mais o emocional, a força que a gente 
adquire lá dentro sabe. A gente passa a sonhar. A acreditar na gente, que é 
possível, que podemos vencer. De negativo, os conflitos que sempre tinha 
entre os colegas mesmo.   

 

Destaca-se a seguir, fragmento da fala da entrevistada 654 da equipe técnica 

do ViraVida, para quem o aspecto comportamental é relevante e considerado 

                                                           
51

 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande- PB. Inserida no mercado de trabalho.  
52

 24 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado por ter se 
desvinculado do Projeto, no período das tentativas de inserção. Encontra-se desempregada.  
53

 22 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho 
formal.  
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principal no trato com os participantes e egressos, com também para os próprios 

jovens, conforme visualiza-se:   

 

O maior objetivo do ViraVida é a inserção de jovens no mercado de trabalho, 
mas pela minha graduação, eu me preocupo com o aspecto comportamental, 
de também preparar pra vida pessoal. Não só o profissional, mas o pessoal 
também.  
 

Além da inserção no mercado de trabalho, busca-se resgatar a autoestima do 

jovem, muitas vezes, sensibilizado pela experiência de violência vivenciada, como 

reforça a fala da entrevistada 155 da equipe técnica do Projeto:  

 

O grande problema quando eles chegam ao Projeto é que eles têm a 
autoestima muito baixa. Eles não acreditam neles mesmos. Por isso, a gente 
faz com que eles acreditem neles mesmos.  
 

A mesma entrevistada faz menção às modificações ocorridas na vida e no 

comportamento do jovem, desde o ingresso no Projeto, considerando que estes 

passam a vivenciar novas experiências, as quais visam direcionar o referido público 

ao mercado de trabalho, conforme pontua:   

 

A mudança que eu falo é também a mudança para inserção no mercado de 
trabalho, enquanto pessoas também, a mudança de vida dentro deles. Uma 
pessoa que sai do projeto com a autoestima elevada, com uma valorização 
maior enquanto pessoa, uma pessoa que é capaz de lutar e conseguir algo a 
mais. Isso aí é o mais importante de tudo. Esse tem sido um dos maiores 

desafios para a equipe do ViraVida.     
 

O entrevistado 1556, por sua vez, traz uma reflexão muito interessante sobre a 

capacidade de se colocar no lugar do outro (desenvolvida a partir do ingresso no 

Projeto), a qual ele afirma ter adquirido a partir do acompanhamento do ViraVida, 

por parte da equipe psicossocial e das vivências junto aos colegas e profissionais. 

Durante a entrevista, ficou evidente um amadurecimento pessoal do jovem. Assim, 

comenta: 

 

Eu aprendi no projeto a escutar as outras pessoas, porque eu achava sempre 
que meu problema é maior e pior que o das outras pessoas. Quando você 

                                                                                                                                                                                     
54

 Psicóloga do Projeto, trabalhava no SENAI e buscou aproximação com jovens, optando pelo 
ViraVida, no qual atua há um ano.  
55

 Assistente social, responsável pelo Núcleo de empregabilidade do ViraVida – Bayeux – PB.  
56

 19 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa – PB. Inserido no mercado de trabalho 
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para pra escutar a dor do outro, percebe que a nossa é mínima (entrevistado 
15).   

 

No relato da jovem, a seguir, evidencia-se a mesma característica apontada 

na fala do jovem. Além disso, esses jovens tem autonomia em suas decisões e 

vontades, o que já os faz sentir donos de sua própria história. Desse modo, pode-se 

associar tais posturas diante da vida como uma maneira de vê-la diferentemente do 

modo relatado e vivido noutros tempos.  

A respeito disso, a jovem destaca:  

 

No projeto ViraVida eu aprendi que as pessoas são como elas são e tem que 
ser respeitados. Eles ensinaram a gente a se reerguer. Nunca pensar em 
desistir. Você sempre tem que dizer pra sua dificuldade que você vai lutar e 
conseguir (entrevistada 20

57
).  

 

Diante das falas expostas nesse subtópico sobre os significados do ViraVida, 

explicitou-se o individualismo suscitado nos jovens em relação aos seus próprios 

problemas e ao enfrentamento destes, justificado pelo fato de que o referido Projeto 

não possui caráter e alcance universal, o que se reflete nas falas dos egressos, 

reforçando a dimensão individual da resolução de problemas sociais, ao passo que 

poderiam ser pensadas numa perspectiva coletiva, visto que são expressões da 

questão social que perpassam a vida em sociedade.  

 

4.2.3. (Re) estabelecimento e fortalecimento dos vínculos familiares e o nível 

de escolaridade dos jovens  

 
Destaca-se que a interligação entre os dois aspectos acima apontados 

(contexto familiar e escolar) deve-se ao fato de que, nos princípios do ViraVida e, 

portanto, durante sua operacionalização, há o indicativo de que família e escola 

caminhem juntas, com vistas ao melhor rendimento do aluno, seja no ensino regular, 

seja no profissionalizante. Percebe-se que quanto mais o aluno ViraVida é 

incentivado pela família, mais assíduo e interessado mostra-se no ensino regular.  

Buscando evidenciar falas dos jovens voltadas ao convívio familiar, por vezes, 

fragilizado, serão tecidas reflexões cuja finalidade é apreender o modo como os 

familiares dos jovens participantes do Projeto vivenciam essa experiência e de que 

maneira se dá uma possível contribuição, através do incentivo à participação, 
                                                           
57

 19 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa – PB. Não inserida no mercado, mas em 
processo de seleção para atendente de telemarketing.  
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permanência e conclusão dos cursos, fator significativo para os jovens, conforme 

mencionado nas entrevistas.  

Nesse trecho, a entrevistada 658 faz considerações sobre sua relação com 

suas duas famílias, a biológica e a adotiva, esclarecendo um pouco das razões 

pelas quais ingressou no Projeto. Desse modo, a referida entrevistada pontua: 

 

A minha relação com a família foi bem complicada. Fui arrancada da casa da 
minha avó aos cinco anos de idade, fui morar com uma família substituta 
onde eu fui muito maltratada. Os livros eram meu refúgio durante os dez anos 
que eu passei na casa da família que me adotou a primeira vez. Fugi de casa 
aos 15 anos porque já não aguentava mais aquilo, voltei pro abrigo e foi 
quando fui adotada pela segunda vez, que é a família que estou até hoje.  
 
 

Em trecho de fala sobre a relação familiar, o jovem esclarece que houve uma 

modificação na visão que os membros de sua família passaram a ter sobre ele. O 

jovem comenta acerca da alteração que houve na maneira como as pessoas da 

família e comunidade o enxergam. Assim, ele comenta:   

 

O fato de eu ter entrado no projeto fez com que eles olhassem pra mim com 
outros olhos e eu também passasse a vê-los também diferente. Até hoje eu 
sou respeitado pela minha família (entrevistado 18

59
)  

 

  Ao longo da entrevista, o mesmo comentou ainda sobre seu desejo em ser 

administrador, despertado pelo incentivo de um tio que o é e pelo curso que realizou 

enquanto aluno ViraVida.  

Na fala seguinte da egressa do Projeto torna-se evidente a alteração ocorrida 

no relacionamento com a família, a partir de sua entrada no ViraVida, 

especialmente, com os membros da família com os quais convive diariamente. A 

jovem considera que o convívio familiar:  

 

Melhorou mais, porque eu tive mais contato agora com eles, apesar de eu 
morar dentro de casa com eles, mas não tinha muito contato. A gente só vivia 
discutindo. Era ruim (Entrevistada 16

60
).  
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 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho.  
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 20 anos, cursou gestão e negócios em Campina grande – PB. Foi inserido, mas encontrava-se 
desempregado à época da entrevista.  
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 18 anos, cursou vestuário em João Pessoa – PB. Não inserida no mercado, mas em processo de 
acompanhamento pela equipe.  
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A entrevistada 6 esclarece alguns aspectos no que tange ao caráter familiar e 

suas modificações desde a inserção no ViraVida, revelando lacunas existentes em 

sua vida, quanto ao convívio familiar. A jovem aponta para as barreiras pessoais que 

teve de enfrentar e sonhos de uma carreira profissional, despertada através das 

vivências com os colegas e a equipe técnica. Para ela:   

 

O ViraVida passou a ser a família de muitos daqueles jovens. Então, não foi 
fácil, mas eu tive o apoio de todo mundo da equipe, da turma. E eu tive um 
leque de opções no Projeto. Na verdade eu não tive o meu apoio familiar, 
meu porto seguro. Era minha oportunidade de mostrar a sociedade que 
mesmo muitos tendo virado as costas pra mim eu tava alí, vencendo. Eu não 
sei quem é minha família, não conheço minha avó, meus tios, primos, não 
tive essa oportunidade. Mas eu tinha foco na vida, eu queria mudar, queria 
passar a página da minha vida. Eu tenho hoje a vontade de cursar psicologia 
por conta do Projeto, de tanta coisa vivida, do tanto que eu aprendi com as 
pessoas, com meus colegas. Percebi que eu podia ajudar eles e eles podiam 
me ajudar. 

No sentido de evidenciar a realidade desses jovens desde a inserção no 

Projeto até o processo de acompanhamento, passado o primeiro ano, segue abaixo, 

gráficos relacionados às variáveis: escolaridade e situação profissional, 

demonstrando a inserção no mercado de trabalho formal e informal, assim como o 

ingresso no mercado informal, em experiências de estágio ou empreendedorismo.  

 No gráfico 3 visualiza-se a realidade escolar dos jovens em Campina Grande 

– PB, demonstrando pequenos níveis de ex-participantes cursando o ensino 

fundamental (42%), o que denota o progresso destes no campo educacional. Deve-

se pontuar que o Projeto ViraVida tem como pilar para inserção a continuidade e o 

avanço no nível de escolaridade, desde o momento da inserção no Projeto.   

 
GRÁFICO 3 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS JOVENS VIRAVIDA CG 
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FONTE: Núcleo de Empregabilidade do SESI – Bayeux – PB (2013) 

 

Isso posto, pode-se perceber que a grande maioria destes jovens concluíram 

o ensino médio ou encontram-se em processo de conclusão, com percentuais em 

torno de 60% da amostra. Tal fato faz-nos concluir que esses jovens, recém-

chegados no mercado de trabalho e com ensino médio completo, possuem mais 

oportunidade de inserção e manutenção no emprego. 

 

GRÁFICO 4 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS JOVENS DO VIRAVIDA – JP 
 

 
FONTE: Núcleo de Empregabilidade do SESI – Bayeux – PB (2013)  
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Quanto aos alunos de João Pessoa – PB, percebe-se um nível de 

escolaridade mais elevado, haja vista que 33% dos jovens, ainda enquanto 

participantes, estavam no ensino médio e outros 20% já haviam concluído. 

Observando-se os níveis de matriculados, evadidos e concluintes, é possível afirmar 

que há assiduidade durante as aulas de educação continuada, assim como nos 

momentos de aulas práticas nas empresas parceiras, devido ao interesse por parte 

dos participantes em relação à inserção no mercado de trabalho, ratificado pelo 

número de matriculados, o qual varia, de acordo com os cursos, entre 25 e 13. Em 

se tratando do percentual de certificados obtidos, o que implica que o processo de 

formação foi concluído, registra-se que dos 147 matriculados, 83 são concluintes. 

As instituições parceiras que, em geral, são as executoras dos cursos são: 

SENAC e SENAI, visto que os cursos já citados estão voltados ao comércio e 

indústria no Estado. Assim, dos 129 matriculados, 77 concluíram o ensino médio e 

os outros 19 evadiram-se. 

Diante do exposto, evidenciou-se que o Projeto provocou mudanças nas 

condições de vida dos jovens e suas famílias, considerando as novas configurações 

existentes (na maioria dos relatos, monoparental). Tais alterações ocorreram, 

segundo relatos de entrevistados, no próprio âmbito familiar e na comunidade, o que 

evidencia que as ações do ViraVida têm sido efetivas no tocante ao aspecto familiar.  

Entretanto, pelas dificuldades de operacionalização de suas propostas junto à 

família e os jovens, voltadas ao restabelecimento de vínculos afetivos, torna-se 

perceptível a necessidade de aprofundamento e reforço da equipe técnica, por meio 

da inserção de mais profissionais na equipe psicossocial e pedagógica. Em relação 

ao aspecto escolar, percebeu-se nas falas dos entrevistados, planos para o futuro 

incluindo a continuação dos estudos até o nível superior, denotando uma nova 

maneira de pensar, voltada ao crescimento pessoal e profissional.  

O subtópico seguinte traz relatos dos egressos e da equipe técnica do 

ViraVida sobre a desvinculação do referido Projeto, com a pretensão de apontar a 

relevância do acompanhamento desses jovens no processo de inserção no mercado 

de trabalho, como também os desafios inerentes a  essa fase.  

 



124 

 

4.2.4 A permanência, processo de desligamento do Projeto e os desafios à 

inserção profissional 

 

No fragmento de entrevista, a jovem egressa do Projeto destaca um fator 

significativo que se configura numa das principais preocupações apontadas pela 

equipe técnica responsável pela empregabilidade dos jovens, a saber: a evasão dos 

cursos e o retorno dos egressos não inseridos no mercado de trabalho às práticas 

com as quais estavam envolvidos (drogas e exploração sexual).  

Segundo a entrevistada 461: 

Teve muitos que viram que não arrumaram um emprego e que não tinha 
acompanhamento que voltaram pra vida de antes. Voltaram a fazer as coisas 
erradas que fazia, sabe?  
 

Cabe esclarecer que alguns dos jovens inseridos no ViraVida eram usuários 

e/ou vendedores de drogas, sendo que alguns desses, antes e durante a 

participação no Projeto, faziam programa, no intuito de obter dinheiro para manter 

seu vício ou complementar a renda familiar, conforme percebido nas entrevistas.   

Tais relatos, porém, não foram autorizados de serem gravados e expostos na 

dissertação na íntegra. Por esse motivo, será tratado apenas um fragmento mais 

evidente denunciado pela jovem, relacionado com o auxílio financeiro recebido pelos 

alunos durante a participação no ViraVida, chamado por eles de bolsa.  

A entrevistada 2362 destaca o problema citado anteriormente, pontuando que 

o acompanhamento dos jovens no que se refere ao uso da bolsa é imprescindível 

para evitar que os mesmos façam mau uso do auxílio financeiro recebido.  

Assim, afirma:   

 

O que poderia ser usado pra tirar a fome de uma pessoa pode estar sendo 
usado para alimentar outro em droga, em vícios, essas coisas. Não que 
tirasse a bolsa, porque ela é muito importante, do mesmo jeito que foi pra 
mim. Mas que observasse também o uso.  
 

A respeito do auxílio financeiro, supracitado, torna-se necessário esclarecer 

alguns pontos. Ao jovem participante do ViraVida é pago um auxílio financeiro 

durante o tempo em que permanece inserido no mesmo, no valor de R$ 500 reais  
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 21 anos, cursou panificação em João Pessoa – PB. Não inserida no mercado de trabalho.  
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 23 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado por estar 
gestante.  
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mensais, sendo que, a cada mês, R$100 reais é depositado numa conta poupança, 

cujo resgate apenas ocorre quando concluída a participação nos cursos, ou seja, 

passado um ano, correspondendo a cerca de R$ 1.200 reais.  

O pagamento desse auxílio ocorre na primeira semana de cada mês, tendo 

sido pensado com o objetivo de tornar possível ao jovem a permanência no Projeto 

sem trabalhar, no intuito de que este possa dedicar-se integralmente aos estudos, 

tanto aqueles relacionados aos cursos do ViraVida quanto ao ensino regular. Diga-

se de passagem, a frequência escolar é um dos critérios para a manutenção da 

bolsa; caso o estudante falte às aulas, não a receberá.  

Para os jovens do Projeto, a bolsa se configura num importante incentivo e 

estímulo para a continuação no curso, ao passo que, em algumas entrevistas, 

quando indagados sobre a relevância da bolsa em suas vidas, foi comentado o 

seguinte pela entrevistada 2463:     

A maioria ia pelo dinheiro, mas eu ia mais pelo curso, o aprendizado e o 
emprego. O dinheiro ajudou muito porque eu tava na idade de trabalhar e se 
não tivesse o auxilio não dava pra ficar sem emprego. Hoje quem sustenta 
minha casa sou eu (entrevistada 24).  

Em fala da entrevistada 564 da equipe técnica do Projeto, é visível a 

relevância que o auxílio financeiro passa a ter para o jovem e sua família, muitas 

vezes, sendo a única fonte de renda fixa existente. Segundo relata:  

 
No início, eu acredito que eles estão vinculados por causa da bolsa, que 
acaba sendo uma fonte de renda. Até pelo perfil que a gente pega, a gente 
acredita que esse acaba sendo o atrativo. E com o passar do tempo, se 
transforma em trampolim, no que que eu posso ser. O foco sai de onde estou 
para onde quero chegar. Pra onde eu posso ir.  
 

Como assinala Singer (2006, p.13), “a grande massa dos desempregados são 

jovens, isso é a parte mais trágica”. São jovens que nunca conseguiram emprego. 

Como esta sobrando gente e faltando trabalho, eles exigem experiência prévia, 

coisa que os jovens não têm. O desemprego da juventude é o dobro da média nas 

outras faixas etárias.  

O Projeto ViraVida pauta-se pela perspectiva do trabalho como mecanismo 

mais adequado para inclusão do jovem na sociedade, no sentido da superação de 
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 24 anos, cursou panificação em João Pessoa – PB. Inserida no mercado de trabalho desde a 

conclusão do curso.  
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 Assistente social com atuação junto a projetos para a juventude. Há um ano, trabalha apenas no 
ViraVida.  
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traumas, com vistas à construção de sonhos e planos de futuro. O quadro 3, 

referente às metas de inserção profissional dos egressos do ViraVida, cuja 

efetividade no tocante ao aspecto citado não foi alcançada em sua totalidade, o que 

equivaleria a setenta por cento de inserção dos egressos no mercado.   

 
QUADRO 3 – META NACIONAL PARA A INSERÇO DOS EGRESSOS 

 

2013 - 70% de inserção dos alunos concluintes do ViraVida no mercado de 

trabalho, em até 120 dias após a conclusão da formação profissional; 

2014 - 80% de inserção dos alunos concluintes do ViraVida no mercado de 

trabalho, em até 120 dias após a conclusão da formação profissional; 

2015 - 90% de inserção dos alunos concluintes do ViraVida no mercado de 

trabalho, em até 120 dias após a conclusão da formação profissional. 

FONTE: informações baseadas no Plano de Empregabilidade do ViraVida (2014)  

 

É válido salientar que a passagem para o mercado de trabalho significa 

mudar, caminhar para uma situação desconhecida que pode revelar inúmeros 

desafios e que essencialmente se coloca como uma nova vida para esses jovens. 

Portanto, um espaço mais competitivo e muitas vezes não tão acolhedor e 

compreensivo às demandas dos jovens.   

Essa transição pode despertar vivências como: ansiedade; separação do 

grupo e da equipe (ponto de referência e apoio), insegurança em relação a suas 

capacidades e ao conhecimento adquirido; abandono e solidão, por ser conduzido a 

um ambiente onde estará exposto a novos desafios e dificuldades; medo do 

desconhecido, ou até mesmo da repetição de sua exclusão social; comportamentos 

regressivos, como formas de demonstrar sua fragilidade e sua necessidade de 

atenção; dúvidas; inadequação; rejeição; incapacidade de enfrentar os desafios 

profissionais e pessoais presentes no contexto de trabalho e expectativas muito 

altas em relação à nova etapa. Alguns desses aspectos vêm sendo percebidos e 

vivenciados pelos egressos.  

Os jovens participantes do Projeto passaram por um processo de adaptação, 

tanto no início das aulas de educação continuada no SESI quanto no momento do 

desligamento do ViraVida, visto que estes se familiarizaram e estabeleceram 

vínculos afetivos com a equipe e os demais membros e colegas, sendo, pois, o 
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momento de desligamento bastante delicado, demandante de atenção da equipe, 

visto que os agora egressos sentem-se deslocados na nova realidade de vida que 

passarão a conviver, seja os inseridos no mercado de trabalho, seja aqueles em 

processo de inserção, pelo período de um ano.  

Há uma contradição na fala da gestão e equipe técnica no que se refere ao 

acompanhamento dos jovens egressos, pois, ao passo que os coordenadores 

asseguram o exercício das propostas do Plano de Diretrizes, em se tratando do 

acompanhamento dos egressos, estes afirmam que tal processo não ocorre 

efetivamente. A entrevistada técnica 865 comenta:   

 

Ainda depois que eles saem, nós ainda ficamos acompanhando por um bom 
tempo, sabendo daqueles que se inseriam e os que não. Mas é isso. O 
projeto é algo assim de se aplaudir. Falta mais essa percepção da 
oportunidade pelos jovens. E da equipe também, eu acho.  
 

No comentário da entrevistada 1266 é perceptível que o efetivo 

acompanhamento e a oferta de cursos adicionais ao profissionalizante, presente nos 

preceitos do Plano de Empregabilidade do Projeto ainda não vem sendo executado. 

Diante disso, a entrevistada pontua: “ eles disseram que a gente ia poder fazer outro 

curso sabe, informática, essas coisas, mas depois não falaram mais no assunto”.  

Na figura 3, evidencia-se os mecanismos utilizados pela gestão e núcleo de 

empregabilidade do ViraVida para a inserção e o acompanhamento do jovem 

egresso pelo período previsto em seu Plano Nacional de empregabilidade. Dá-se 

destaque ao percurso do egresso com perfil para o mercado de trabalho e os que 

ainda necessitam de reforço, seja pedagógico e/ou psicossocial para a inserção.  
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 Psicóloga, especialista em neuropsicologia, atuando no Projeto há dois anos.  
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 21 anos, cursou edificações em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado de trabalho em 

virtude da gestação.  
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FIGURA 3 - Preparação Pedagógica do Núcleo de Empregabilidade ViraVida 
 

 
FONTE: informações sistematizadas pela autora com base no Plano de Diretrizes do ViraVida (2013) 

 

O aluno que não conseguir ser colocado no mercado de trabalho, recebe 

durante os primeiros 4 (quatro) meses, a partir da data de conclusão do curso, 

auxilio correspondente a 50% da bolsa de estudo (integral, sem retenção 

compulsória para poupança), mais auxílio transporte para deslocamento para o local 

do Projeto e também para participar de processos seletivos. As despesas são 

debitadas do Projeto. Esse aspecto não foi comentado durante as entrevistas, com 

nenhum dos dois públicos.     

O aluno inserido que, por razões justificáveis, não se mantiver na empresa, 

deverá retornar ao atendimento da equipe multidisciplinar e, sob os cuidados do 

profissional da empregabilidade, se submeterá a novo diagnóstico, que permitirá 

redirecionar o processo de inserção no mercado de trabalho.  
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De acordo com o diagnóstico e com as possibilidades de colocação, ele será 

conduzido a novos processos seletivos. Caso não seja recolocado o egresso pode 

optar por nova qualificação nas instituições formadoras do Sistema S.  

O aluno concluinte inserido no mercado de trabalho deverá ser acompanhado 

por um período de doze meses da data de colocação, visando garantir sua 

adaptação e permanência no mercado de trabalho. Esse monitoramento se dá por 

dois aspectos: comportamentais e/ou psicossociais. Todo aluno inserido será 

acompanhado por meio de visitas para acompanhamento de desempenho. Durante 

as visitas, é realizado o relatório de avaliação desse desempenho.  

As visitas obedecem uma periodicidade, a saber: no primeiro mês, são 

realizadas duas visitas à empresa, para monitoramento junto ao jovem e ao 

empregador. No segundo e terceiro mês, uma visita ao jovem e ao empregador, 

para monitoramento. Por sua vez, nos meses subsequentes, faz-se uma visita 

bimensal, tanto ao jovem quanto ao empregador. Em contradição ao exposto, os 

jovens sequer mencionaram sobre esse processo de monitoramento.  

 Pelo fato de ser em Bayeux - PB (cidade conurbada à capital do Estado) o 

núcleo de empregabilidade do Projeto, há uma facilidade maior no acompanhamento 

das ações de modo geral e dos jovens egressos, havendo, pois, a possibilidade de 

realizar as visitas às empresas empregadoras mensalmente, conforme preconizado 

no Plano Nacional de Empregabilidade do ViraVida.  

Segundo relata a entrevistada 2367, egressa do Projeto em Campina Grande – 

PB, a equipe do ViraVida, a partir do momento em que o jovem sai do mesmo, “não 

se interessam muito pelas pessoas que já saíram do Projeto. Parece que esquece, 

ou vive muito ocupado, não sei. Eles deram mais chance aos alunos de João 

Pessoa”.  

Para os jovens entrevistados, o momento de desligamento do ViraVida 

causou tristeza e angústia, tanto pelo apego e carinho existente entre os envolvidos 

quanto pela ansiedade causada pelo momento de inserção no mercado de trabalho. 

Para aqueles que conseguiram, esse processo foi mais suave, pois passariam a ter 

um trabalho, uma ocupação.   
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 23 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado por estar 

com criança de colo. Por esse motivo, a egressa não pode compor o quadro dos jovens em processo 
de inserção.  
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Todavia, aos que não conseguiram de imediato, restou aguardar respostas da 

equipe sobre possíveis oportunidades de emprego ou busca-la por si mesmos. Em 

decorrência dessa variedade de sentimentos e sensações experimentadas pelos 

egressos, percebeu-se a necessidade de acompanhamento destes, desde o último 

mês de atividades no SESI, com o intuito de que o rompimento não seja traumático 

ou cause sofrimento aos mesmos, assim como para facilitar o processo de ingresso 

no emprego, quando conquistado.  

Pelo mecanismo da gestão do Projeto, a inserção produtiva é precedida por 

estudo sobre o mercado de trabalho local, vagas ofertadas, mapeamento do perfil 

dos alunos a serem inseridos e elaboração de plano de ação com estratégias 

definidas para colocação destes jovens no mercado de trabalho. 

O mapeamento do perfil dos alunos é feito em conjunto com a equipe técnica 

do Projeto ViraVida levantando aspectos como: idade, escolaridade, desempenho no 

curso, comportamento e atitude em relação ao grupo, comprometimento, 

desenvolvimento, expressão oral e escrita, apresentação pessoal, interesses, 

aptidões e definição de tipos de ocupação para as quais o jovem tem perfil. 

Após o mapeamento do perfil, a equipe multidisciplinar do Projeto traça um 

plano de ação em grupo ou individualmente, definindo estratégias com ações, 

responsabilidades e prazos para inserção no mercado de trabalho e reforço de 

aspectos deficitários identificados. Em se tratando de possíveis fragilidades dos 

jovens no que tange ao potencial de inserção laborativa, a entrevistada 2668 destaca: 

“parece que eles pensam que a gente não tá preparado ainda sabe, pro mercado”.   

A abordagem às empresas é um momento decisivo para concretizar a 

intenção de colocação no mercado de trabalho dos alunos egressos do Projeto 

ViraVida. Um aspecto importante que se deve destacar é que, na medida em que se 

procura a empresa numa relação de parceria, é importante que se mantenha a 

transparência a respeito da trajetória de vida dos jovens que pretendem ingressar 

nas empresas, não omitindo, portanto, o perfil de vulnerabilidade e exploração 

sexual vivenciados pelos alunos.  

Porém, as informações dadas aos empregadores devem limitar-se ao nível do 

estritamente necessário, no intuito de não haver estigmatizações nem rótulos aos 

jovens oriundos do ViraVida. Assim, os jovens participantes do mesmo são 
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 20 anos, cursou vestuário em João Pessoa – PB. Em processo de inserção laborativa.  
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identificados como estudantes do SESI e de todo sistema S, não havendo, pois, uma 

distinção no que tange aos demais alunos dessas instituições, o que permite o 

resguardo de seus direitos de sigilo e anonimato. O jovem egresso busca 

oportunidade de inserção no mercado de trabalho, o que não implica na identificação 

de suas particularidades e situações de violação enfrentadas.  

Na citação a seguir, referente à fala da entrevistada técnica 169 do Projeto, 

responsável pelo setor de empregabilidade do mesmo, será possível perceber a 

preocupação por parte da equipe técnica no que se refere à inserção dos jovens em 

seus locais de trabalho, buscando oportunidades para estes, no entanto, 

resguardando sigilo em relação às situações de violação de direitos por estes 

vivenciadas, não ficando explícito para os parceiros do ViraVida maiores detalhes 

desses problemas. Assim, descreve:  

 

Quando vamos às empresas, dizemos que trabalhamos com projeto social 
que capacita jovens para o mercado de trabalho e pedimos que a empresa 
permita a participação de alguns deles no processo seletivo. A gente não 
pede a vaga, mas a oportunidade dos nossos jovens participarem.  Eles não 
têm nenhuma objeção aos alunos do projeto não. Nós não falamos na íntegra 
sobre o projeto para que não haja discriminação. Não queremos que eles 
sejam tachados de forma alguma. Pessoas cheguem e digam, ah, são os 
jovens que foram explorados. Para as empresas, são apenas jovens em 
vulnerabilidade social. Não precisa mais que isso. 
 

Ocorre que as empresas, mesmo sendo parceiras do Projeto e conhecedoras 

das dificuldades enfrentadas pelos jovens na inserção no mercado de trabalho (por 

tratar-se de primeiro emprego) e dos objetivos do Projeto, preferem contratar 

pessoas que já possuem experiência profissional de, ao menos, seis meses, o que 

inviabiliza o ingresso de muitos desses jovens que, embora capacitados para o 

trabalho, não têm a oportunidade de mostrar o que sabem, o que aprenderam.    

Reitera-se, pois, a relevância dos parceiros do Projeto para os jovens, posto 

que, a partir das oportunidades de emprego, propaladas nas parcerias, é possível 

inserir o jovem no mercado de trabalho e mais, dar-lhes oportunidades de trilhar 

novos caminhos e almejar perspectivas de vida e futuro profissional.  

Considerando que a rede de parcerias necessita de uma articulação bem 

estruturada e contínuos processos de avaliação e monitoramento dos jovens 

inseridos e de possibilidades de inserção, cabe ressaltar um comentário de uma 
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 Assistente social, responsável pelo Núcleo de empregabilidade do ViraVida – Bayeux – PB. 
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jovem egressa do ViraVida sobre fragilidades no tocante ao cumprimento efetivo das 

‘promessas’ de emprego feitas quando do estabelecimento da parceria.  

Assim, para a entrevistada 1770:  

 

O Projeto tem pontos negativos, mas tem mais positivo sabe. Porque eles 
fizeram o que podiam pela gente, conhecimento do mercado de trabalho, das 
empresas também. Promessa mesmo era mais dos parceiros sabe, que 
dizem que quando a turma terminasse o emprego já tava garantido.  
 

É perceptível a dificuldade de inserção dos jovens egressos do ViraVida no 

mercado de trabalho, realidade semelhante à enfrentada por muitos outros jovens 

brasileiros e de tantos outros países do mundo que sofrem com o problema do 

desemprego e subemprego, principalmente quando se trata de primeiro emprego, 

posto que os empregadores requerem experiência profissional.  

Acerca dos obstáculos vivenciados no processo de inserção profissional, 

(incluindo as tentativas de entrega de currículo feita pessoalmente pelos próprios 

jovens), relacionadas ao preconceito e aos estereótipos que as pessoas em geral e 

os possíveis empregadores têm em relação aos jovens egressos do Projeto, a 

entrevistada 1671 destaca: 

 

Acho que pela questão da vulnerabilidade, das coisas do curso, a gente ficou 
muito rotulado no comércio, nas lojas em geral. Só algumas pessoas do curso 
de alimentos (panificação) que conseguiram sabe, eles já ficaram no SENAI. 
Se dissesse que era do projeto ViraVida, eles já olhavam assim.  
 

Na afirmação seguinte, a jovem relatou algumas dificuldades no que tange à 

inserção no mercado de trabalho, ocasionadas pela pouca ou inexistente 

experiência em alguma atividade laboral. Vê-se:  

 

Eu ainda fui pra uma entrevista pelo ViraVida, mas eu não fiquei porque 
exigia seis meses de experiência e eu não tinha. A empresa, quando tá 
contratando, eles já querem pessoas com experiência, que cumpra a missão 
da empresa, que já saiba o que vai fazer. E a gente que não tem experiência, 
não sabe o que fazer, como fazer, onde e pra quê fazer. Aí fica difícil 
(entrevistada 3

72
). 

                                                           
70

 18 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa – PB. Em processo de colocação no mercado, 

pois faz parte da turma concluinte de 2013.  
71

 18 anos, cursou vestuário em João Pessoa – PB. Não inserida no mercado, mas em processo de 

acompanhamento pela equipe.  
72

 22 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa - PB. Não inserida no mercado de trabalho, 

mas já teve experiência profissional.  
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Esse aspecto é bastante recorrente quando questionados sobre os desafios 

enfrentados para a inserção profissional. Verifica-se que grande parte dos jovens 

recém-saídos do Projeto busca sua primeira experiência profissional, fato esse que 

dificulta sua inserção, pois o mercado demanda por profissionais experientes, 

competentes e polivalentes, realidade um tanto quanto distante desses jovens, pois 

muitos destes sequer concluíram o ensino médio.  

Sendo assim, percebe-se a importância de uma experiência de estágio para 

esses jovens, antes da conclusão dos cursos profissionalizantes, para que estes 

tenham uma aproximação na prática com aquilo que é absorvido na teoria, quando 

das aulas, no SENAI ou SENAC, ou seja, vivenciem uma inserção profissional, 

mesmo que apenas através do estágio, bastante destacado pelos egressos como 

sendo um elemento pouco trabalhado pela equipe do Projeto.    

No tocante ao sentimento de esquecimento ou rejeição citado pela 

entrevistada, a mesma afirma: 

 

Eu acho que enquanto a gente tá com eles lá, com vínculo com a gente é 
uma coisa, eles se importam muito, demais até, com nosso bem estar, com 
nossa vida. Depois que a gente se desliga, eles tipo esquecem. Eu mesma, 
esse tempo todo, nunca fui encaminhada pra nada. Arrumei meu primeiro 
emprego, mas não foi o Projeto, foi pelo meu esforço mesmo (entrevistada 
5

73
).   

 

A entrevistada 2274, por sua vez, retrata um sentimento de descrença de que 

o Projeto consiga inseri-los no mercado, sentimento este recorrente e percebido 

durante outras entrevistas, atrelado ao processo de desligamento do ViraVida. Ela 

pontua:  

 

Não ligam mais pra gente, não se preocupa mais com a gente. Disseram que 
a gente não perdesse esperança, mas é difícil viu. A gente vai nas entrevistas 
quando tem, mas quando fala de experiência e a gente diz que não tem, eles 
não querem né. 
 

                                                           
73

24 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado de trabalho 

por estar grávida (à época da entrevista).  
74

 21 anos, cursou panificação em Campina Grande - PB. Em processo de inserção profissional.  
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A entrevistada 2575 destaca a qualidade dos cursos oferecidos, considerando-

os uma boa oportunidade para o jovem. Entretanto, quando indagada sobre suas 

tentativas de inserção no mercado de trabalho, a jovem responde:  

 

Às vezes ficava chateada porque ia pra entrevista, ficava e depois não era 
chamada. Mas eu não desistia, porque eu sabia que um dia ia aparecer.   
 

Em se tratando de algumas situações específicas surgidas durante ou após a 

inserção profissional, tem-se o relato da entrevistada 2876, quando a mesma afirma 

que estava empregada, por meio do Projeto, no momento em que engravidou, tendo 

entrado em acordo com a empresa e pediu demissão.  

A partir do sexto mês de gestação, ela saiu do trabalho, mas mantém a 

expectativa de retorno no mesmo local de trabalho, passado o período de 

amamentação da criança. A jovem afirma que seu ingresso numa atividade 

laborativa remunerada se deu por intermédio do Projeto, sem o qual não teria a 

mesma oportunidade, em virtude dos cursos realizados.  

Segundo ela:  

 

A gente sabia que pra muitos ia dar certo e pra outros não. Não estou 
trabalhando hoje por conta da gravidez, mas se não. Fui encaminhada por 
eles pra fazer a entrevista e fiquei no emprego. Só sai por conta da gravidez 
mesmo, porque não pode ficar.    
 

 Torna-se relevante registrar que, dentre as vinte e duas entrevistas realizadas 

junto às egressas do Projeto (em ambas as cidades), sete estavam gestantes ou 

com criança de colo, o que impossibilita temporariamente a inserção profissional. 

Diga-se de passagem, dois casais, um em cada cidade, (juntos desde o Projeto) se 

formaram durante o tempo em que ocorriam as aulas presenciais no SESI, sendo 

inclusive de cursos diferentes.   

A situação da jovem, exposta acima, demonstra um descumprimento ao que 

vigora na legislação trabalhista sobre a gestação durante o vínculo empregatício, 

fato que reitera a necessidade de um melhor acompanhamento dos jovens 

                                                           
75

 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho. 

Atualmente, foi promovida de função no supermercado em que trabalha.  
76

 23 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa – PB. À época da entrevista, a mesma 
encontrava-se com oito meses de gestação.   
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egressos, bem como um aprofundamento da normativa legal que regulamenta os 

direitos dos trabalhadores brasileiros.  

O descumprimento às leis trabalhistas, vivenciado por essas jovens egressas, 

vem despertando a preocupação da equipe gestora do ViraVida, ao passo que 

demonstra o constante desafio posto para o acompanhamento do jovem egresso 

que, por diversas vezes, conforme percebido e comentado nas entrevistas, rompe o 

contato com a equipe, dificultando em muito a operacionalização da proposta de 

acompanhamento do mesmo, especificamente, em relação ao processo de 

desligamento.  

Como se percebe, nem sempre as possibilidades vislumbradas pelas 

parceiras se concretizam, ainda que tenham sido “prometidas” por estes, no 

momento de estabelecer as alianças. Algumas vezes, ao invés de emprego formal, 

consegue uma inserção inicial como estagiários, fato bastante contestado pelos 

jovens entrevistados, conforme evidenciado nos trechos aqui apresentados.  

No que se refere à dificuldade vivida para conseguir um emprego, em virtude 

da falta ou pouca experiência profissional, a jovem expõe sua realidade, desde que 

iniciou a busca por trabalho. Segundo relata:  

 

O que teve de bom, de muito bom foi o acompanhamento da equipe com a 
gente. Os cursos também, muito bons. De negativo mesmo, só a parte do 
emprego mesmo. Acho que pela concorrência mesmo, muita gente. Porque é 
difícil viu encontrar emprego, principalmente a gente que é primeiro emprego. 
Um ponto muito negativo foi essa falta do estágio. A gente sempre 
perguntava porque não tinha estágio. Aí eles diziam que era porque não tinha 
como, que não dava certo, essas coisas (entrevistada 3

77
) 

 

Vale ressaltar que a fala dessa jovem é recorrente em muitas outras 

entrevistas, fato que demonstra o entendimento mais aprofundado por parte dos 

jovens sobre suas próprias realidades, o que facilita na superação de alguns desses 

problemas, haja vista que eles mesmos podem buscar alternativas frente aos 

desafios que surgem.   

Com relação ao exposto, o entrevistado 1178 assegura que “todo dia é um 

dragão para derrubar”, se referindo a cotidiano profissional, o que demonstra que, 
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 22 anos, cursou gestão e negócios em João Pessoa - PB. Não inserida no mercado de trabalho, 

mas já teve experiência profissional.  
78

 19 anos, cursou manipulação de alimentos em João Pessoa - PB. Inserido no mercado de trabalho, 

desde a conclusão de seu curso, em 2011.  
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mesmo inserido no mercado, o jovem continua tendo dificuldades e desafios 

constantes, assim como qualquer outro trabalhador brasileiro.  

A entrevistada 679 relatou alguns percalços na tentativa de inserção no 

mercado, pelo fato de ser uma aluna egressa do ViraVida, conforme verifica-se 

abaixo:    

 

Sabendo da forma como algumas pessoas olhavam pra mim, por conta de ter 
vindo do projeto, ir para o setor financeiro da empresa onde trabalho foi uma 
conquista muito grande.  
 

Segundo fala da entrevista 180 da equipe técnica do Projeto no que tange aos 

desafios para a inserção do jovem no mercado, evidencia-se:  

 

A grande dificuldade é ingressar esse jovem no mercado do trabalho, acredito 
que para todo mundo é assim. A dificuldade de conseguir hoje um emprego é 
grande. Apesar da qualificação que eles recebem, não é suficiente, até 
porque a baixa escolaridade deles é um índice negativo. O próprio perfil deles 
deixa pra gente uma dificuldade de colocar eles no mercado de trabalho. O 
desafio maior de todos é a questão da escolaridade, o baixo nível de 
escolaridade desses jovens.  

 

O reforço da equipe psicossocial, em todo o processo, principalmente no 

momento de desvinculação do jovem do Projeto, foi relevante para a participação 

efetiva de muitos dos jovens entrevistados, haja vista o contato frequente, coletivo e 

individualmente, realizado pelos profissionais.  

Alguns egressos entrevistados se emocionaram durante a entrevista, ao 

recordarem momentos específicos entre eles e a equipe do ViraVida, o que denota o 

envolvimento/entrosamento entre eles, a confiança que estes depositavam na 

equipe e o trabalho em grupo executado.  

No relato a seguir tornou-se evidente o sentimento de frustração ou 

desconforto ao falar sobre sua participação no ViraVida, o que gera a compreensão 

de que há lacunas na operacionalização do ViraVida de modo geral no que diz 

respeito ao acompanhamento individual dos jovens, em relação às suas aspirações, 

vontades e necessidades pessoais e individuais, o que pode ser associado à 

questão do restrito quadro de funcionários direcionados ao núcleo de 

empregabilidade.   

                                                           
79

 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho 
desde o fim da participação no Projeto.  
80

 Assistente social do SESI, responsável pelo Núcleo de Empregabilidade Bayeux - PB.  
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A falta de reconhecimento e, certamente, incentivo, por parte dos profissionais 

da equipe e da própria família, causou tristeza a essa jovem, pois houve uma 

mudança em seus hábitos de vida e rotina desde que iniciou no Projeto, conforme 

vê-se:   

 

O que teve de bom foi a oportunidade que eu tive de participar de coisas que 
eu não tinha acesso, aos cursos, o conhecimento mesmo. De negativo, é a 
falta de motivação. Eu mesma, me dedicava, buscava dar o melhor de mim e 
não fui reconhecida. Isso me deixou muito magoada (entrevistada 12

81
).   

 

 Em contraposição ao trecho acima, a fala da entrevistada 182 considera 

efetivo o acompanhamento dos profissionais da equipe do ViraVida aos jovens 

egressos, inclusive aos que já estão inseridos no mercado. Segundo a mesma:  

Eles estão sempre entrando em contato, sempre chamando para uma coisa 
ou outra. Eu não vou porque não posso, pelo trabalho. Mas eles ligam 
chamando, perguntam se está tudo bem, se tá tendo problema no emprego. 
Eles ainda mantem contato comigo. Não sempre, mas tem sim.  
 

Ainda referente à inserção no mercado de trabalho, há uma variedade de 

respostas e questões levantadas pelos jovens entrevistados. Ao passo que alguns 

destes afirmam que o Projeto em nada contribuiu para a conquista do seu emprego 

atual, alguns destes apontam que, sem os cursos realizados durante o ViraVida, não 

teriam conseguido seus respectivos trabalhos.  

Outros, por sua vez, asseguram que o Projeto representou a melhor coisa que 

lhes aconteceu, propiciando uma oportunidade única de qualificação e preparação 

para o mercado de trabalho.  

Desse modo, é válido retratar alguns desses depoimentos, o que torna 

possível uma melhor análise tanto das próprias falas (e seus silêncios) dos egressos 

quanto da realidade de vida de cada um deles, perpassadas por situações 

diferenciadas e complexas, as quais não podem ser reduzidas às consequências, 

tampouco generalizadas.   

Dito isso, seguem as falas:  

 
O emprego foi pelo SESI mesmo, pelo Projeto e também pelo aprimoramento 
que eu consegui ter nos cursos deles. O pessoal prefere pegar e contratar 
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 21 anos, cursou edificações em Campina Grande – PB. Não inserida no mercado de trabalho em 
virtude da gestação.  
82

 22 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho.  
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uma pessoa que fez curso do SESI do que outra pessoa sabe. Porque eles 
sabem da qualificação que a gente tem (entrevistada 1

83
).  

 
Não. O trabalho que eu estava, eu consegui por mérito meu, porque corri 
atrás. Mas o Projeto me ajudou por conta dos cursos que eu fiz. Sem esses 
cursos, eu não teria conseguido. Então, eles contribuíram indiretamente 
(entrevistada 7

84
).  

 
Foi indiretamente e eu te digo indiretamente porque eu comecei como 
estagiária na FIEP. Antes de terminar o curso eu já comecei a estagiar lá. Eu 
posso dizer que o Projeto ViraVida me deu a oportunidade de começar nesse 
emprego, mas de me manter nele fui eu mesma (entrevistada 6

85
).  

 

A citação adiante retrata a preocupação da jovem com promessas que, 

segundo ela, foram feitas pela equipe técnica, no que diz respeito à integração dos 

egressos ao mercado de trabalho. Vale salientar que essa jovem encontra-se 

inserida numa atividade laboral. A mesma destaca:  

 

Eles prometeram muita coisa sabe, porque na minha turma mesmo tem muita 
gente que ainda está desempregada. O meu trabalho que eu arranjei foi por 
conhecimento com pessoas e tem muitos amigos meus que ainda estão 
desempregados. Os cursos de lá me ajudaram muito também, mais 

conhecimento (entrevistada 13
86).   

 
 

GRÁFICO 5 – SITUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS NA PARAÍBA 

 
FONTE: Núcleo de Empregabilidade do SESI – Bayeux – PB (2013) 
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 22 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho 
como depiladora numa empresa especializada.  
84

 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande- PB. Inserida no mercado de trabalho.  
85

 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande- PB. Inserida no mercado de trabalho. 
86

 21 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande- PB. Inserida no mercado de trabalho.  
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No gráfico 5 evidencia-se a situação profissional atual dos ex-participantes do 

ViraVida, não se limitando aos egressos entrevistados. Na legenda, é possível 

observar as variáveis: desempregado; empregado; em processo; outros; e evadidos. 

Estas se referem à situação recente desses jovens no que tange ao Projeto, pois 

aponta percentuais de, em média, 25% (tanto para empregados quanto para 

desempregados).  

A variável ‘outros’ (19%), presente no gráfico acima, diz respeito àqueles que 

estão desligados do Projeto, foragidos da polícia, sem contato direto decorrente da 

alteração dos contatos sem comunicação aos profissionais do Projeto ou ainda 

grávidas e puérperes (as quais são desligadas do processo seletivo 

temporariamente).  

Vale ressaltar que aqueles que estão em processo são os jovens que ainda 

vem sendo acompanhados pelo equipe técnica do ViraVida e, portanto, aguardam 

as propostas das empresas parceiras do Projeto para, assim, se inserirem no 

mercado de trabalho.  

 
GRÁFICO 7 – EMPREGO FORMAL X INFORMAL/ CAMPINA GRANDE – PB  

 

 
FONTE: Núcleo de Empregabilidade do SESI – Bayeux – PB (2013)  
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GRÁFICO 6 – EMPREGO FORMAL X INFORMAL/ JOÃO PESSOA – PB  
 

 
FONTE: Núcleo de Empregabilidade do SESI – Bayeux – PB (2013)  

 

Por fim, no gráfico 6, é exposta a relação entre o emprego formal e o informal 

em Bayeux – PB. Conforme pode- se visualizar, a inserção no mercado de trabalho 

formal ( 86%) tem prevalecido em detrimento ao informal (1%).  

É importante esclarecer que o referido Projeto tem por pressuposto a inserção 

no mercado de trabalho formal, sendo pois, o ingresso no setor informal considerado 

inapropriado, ainda que ocorra em percentual reduzido, em comparação ao formal.  

Outra variável que se destaca no gráfico é a de estágio remunerado, o qual, 

embora não signifique que a inserção de fato se deu, mas que a possibilidade de 

demonstrar habilidades e competências relativas àquela atividade a qual se 

propõem.    
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GRÁFICO 8 - INSERIDOS X NÃO INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO EM 
CAMPINA GRANDE – PB 

 

 
FONTE: informações sistematizadas pela autora baseadas nas entrevistas (2014) 

 
 

GRÁFICO 9 - INSERIDOS X NÃO INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO EM 
JOÃO PESSOA – PB 

 

 
FONTE: informações sistematizadas pela autora baseadas nas entrevistas (2014) 

 

Em se tratando da inserção profissional dos egressos na Paraíba, registra-se 

nos gráficos que o percentual de inseridos (44%) e não-inseridos (28%) em Campina 

Grande vê-se uma diferença significativa, ao passo que os jovens egressos em 

processo de inserção é bem menor que o correspondente percentual em João 

Pessoa – PB (33% em detrimento dos 11% em Campina Grande – PB).  
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Considerando os inseridos e àqueles em processo de inserção, é possível 

identificar o percentual de acompanhamento de 60% em João Pessoa, o que não se 

distancia da realidade de Campina Grande, haja vista que possui percentual de 

55%, somados os egressos em processo de inserção e os inseridos, demostrando 

uma proporção equivalente entre ambas as cidades.  

Salienta-se que há maior inserção registrada entre os jovens da primeira 

turma do ViraVida Campina Grande (2010), visto que a maioria destes encontra-se 

empregada ou que, direta ou indiretamente, receberam suporte do Projeto para 

tanto. A turma pioneira de Campina Grande foi destaque nacional quanto à 

assiduidade e participação nos cursos profissionalizantes. O tempo de conclusão 

desse primeira turma na cidade é fator determinante para o referido percentual de 

inseridos, pois já faz mais de três anos que os jovens se tornaram egressos.  

A variável ‘outros’ (gestantes, puérperes, etc.) possui particularidades em 

relação ao percentual entre as duas cidades, à medida que em Campina Grande 

equivale a 17% e em João Pessoa corresponde a 13%, o que demonstra que na 

capital há uma melhor efetividade da proposta do ViraVida quanto à 

empregabilidade.  

Demostrando o desejo de superação e constante crescimento pessoal e 

profissional traz-se a fala da entrevistada 887, a qual elucida a reflexão feita pela 

própria jovem egressa, diante dos problemas que viveu, evidenciando sua vontade 

de modificar sua vida e de sua família. Assim, ela comenta:  

 

No decorrer do tempo, as pessoas foram acreditando em mim, eu fui 
mostrando o que eu era capaz. A minha vontade é crescer mais ainda, pra 
dar uma vida melhor, oportunidades melhores pra os meus filhos. Eu não 
quero jamais que meus filhos passem pelo que eu passei. Busco sempre 
crescer, ir pra frente. Às vezes, vêm as lembranças, mas é assim mesmo. 
Sempre quando eu quis uma coisa, eu corri atrás, sempre.  
 

No trecho a seguir, veem-se os planos e sonhos para um futuro próximo, a 

partir do melhoramento do currículo, por meio da realização de um curso superior. A 

entrevistada 1688 diz:   
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 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho. A 
mesma encontrava-se gestante à época da entrevista.  
88

 25 anos, cursou gestão e negócios em Campina Grande – PB. Inserida no mercado de trabalho. 

Teve sua história de vida contada no museu da pessoa. Trata-se de uma ação proposta pelo 
ViraVida, no intuito de incentivar os jovens a contarem suas histórias e, assim, compartilhar 
sentimentos e realidades semelhantes, partilhando experiências de superação.  
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Tenho vontade de fazer uma faculdade, até porque, se eu continuar no 
emprego que eu tô agora, eles lá dão mais oportunidade a quem tem ensino 
superior. Atualmente eu sou atendente, mas eu queria ser instrutora ou 
supervisora na empresa. Quero muito fazer o curso de administração.   
 

Diante de todos os relatos feitos pelos jovens egressos, aqui apresentados, 

torna-se mister apontar uma fala relacionada às expectativas de vida, planos para o 

futuro, entre outros aspectos. Assim, segue abaixo o trecho da resposta dada pelo 

entrevistado 1189 sobre o assunto:  

 

Lá no projeto, ainda durante as aulas, eles pediram pra gente colocar no 
papel três coisas que tinha muita vontade de conquistar na vida, um sonho. 
Eu já conquistei as três. O que era, você pode dizer? Minha casa que é 
pequena, mas é minha, um emprego com carteira assinada, pra eu comprar 
um meio de transporte e hoje eu tenho uma moto e uma família (risos). Até 
filho já vou ter. Eles que me encaminharam. Aí eu fiz a entrevista e tô lá até 
hoje. Se sente satisfeito fazendo isso? Sim. Muito satisfeito. Hoje eu sou uma 
pessoa esforçada. Ninguém dava nada por mim antes. E hoje eu me 
considero um guerreiro, um vitorioso. As pessoas me respeitam.  

 
Pode-se concluir que, após analisadas todos os fragmentos de fala dos 

jovens egressos, o Projeto ViraVida vem buscando efetivar suas propostas no 

tocante à inserção destes no mercado de trabalho formal, haja vista que devem ser 

considerados os obstáculos existentes no que tange à experiência do primeiro 

emprego, realidade de muitos dos egressos.  

Sendo assim, constatou-se que o referido Projeto, por atuar junto ao 

segmento jovem e depender da parceria de empresas externas ao Sistema S, 

enfrenta dificuldades para ser efetivo nesse aspecto, por sua dinâmica e demanda 

existente, ainda que possa ser assim considerado pelos jovens, suas famílias e pela 

equipe técnica e gestora do mesmo.  
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 19 anos, cursou manipulação de alimentos em João Pessoa – PB. Inserida no mercado desde o fim 

da participação no ViraVida.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tomando como referências as determinações sociais, econômicas, políticas e 

culturais que perpassam a condição do ser criança e do ser adolescente na 

realidade brasileira, bem como levando em conta o cenário dos movimentos e lutas 

sociais relacionadas ao público infanto-juvenil, especialmente a partir da década de 

1980, situou-se no presente estudo a problemática da violência sexual, mais 

detidamente a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil. Os entraves ao tratar o 

assunto da violência sexual e, especificamente, a exploração sexual são 

provenientes de séculos de construção social e moral, na qual foram colocadas 

regras que deveriam ser seguidas sem contestação, com definições claras de 

gênero.  

Presencia-se um afastamento do Estado no cumprimento das prerrogativas 

legais, numa espécie de “metamorfose” de deveres e um retorno de ações das 

empresas no campo social, sociedade civil e terceiro setor, cujo carro chefe tem 

sido, desde a década de 1990, as ONG’s e o setor empresarial.  

Dentre as iniciativas de âmbito privado, via Sistema S, foi abordado e 

analisado nesse estudo o Projeto ViraVida (2008), no intuito de apreender sua 

efetividade na realidade socioeconômica dos egressos e suas famílias, bem como 

ao aspecto profissional a partir da inserção no Projeto em destaque nesse estudo.  

Os jovens vitimizados pela exploração sexual (16 a 21 anos) compõem o 

público alvo de um Projeto desenvolvido em nível nacional, buscando a inserção 

laborativa desses jovens.  Isso posto, tem por propostas o resgate da autoestima e 

dos vínculos familiares e o estímulo ao trabalho, como via para a ressignificação de 

suas vidas e novas perspectivas de futuro e crescimento pessoal e profissional.  

As ações do ViraVida vem sendo consolidadas nas principais cidades do país, 

as quais estão citadas a seguir: Fortaleza, Recife, Natal, Belém, Brasília, Salvador, 

Teresina, João Pessoa, Campina Grande, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Rio de 

Janeiro, Porto Velho, São Luís, Aracaju, Maceió, Contagem, Montes Claros, Porto 

Alegre, Goiânia, Manaus e São Paulo, em implementação na cidade de Cuiabá.   

Conforme Diógenes (2010), o ViraVida propõe que as redes de exploração 

sexual de crianças e adolescentes, estruturadas para dizimar segmentos vulneráveis 

da população, sejam substituídas por uma forte rede de promoção e de garantia dos 
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direitos das crianças e adolescentes. Nesse sentido, a inserção no mercado de 

trabalho dá outros rumos à vida desses jovens, haja vista que estes passam a 

acreditar em si mesmos, sonhando e construindo suas próprias perspectivas.   

Para Diógenes (2010), o  ViraVida produz um novo desenho na construção de 

uma politica pública voltada para enfrentamento da exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes e produz novos paradigmas. Salienta-se que no Distrito 

Federal, o ViraVida tornou-se programa, meta estabelecida para os demais Estados 

da Federação.  

Considerando-se os princípios exaltados pela proposta do ViraVida, trata-se 

de uma iniciativa de grande amplitude, em virtude do público-alvo do Projeto, o que 

demostra que as empresas vêm se interessando por esses jovens, pautadas na 

lógica da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), cuja dimensão foi ampliada a 

partir do processo de redemocratização brasileiro.   

A empregabilidade passa a ser entendida dentro do Projeto ViraVida numa 

perspectiva holística e integrativa que abrange além do esforço para colocação do 

jovem no mercado de trabalho, também o compromisso para o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes voltadas para garantir a adaptação e permanência do jovem 

no setor produtivo.  

No entanto, buscou-se deixar claro as fragilidades e limitações do Projeto 

quanto à sua operacionalização, visto que muitos são os desafios enfrentados pela 

equipe, em relação às parcerias com vistas ao ingresso do jovem no mercado, assim 

como pelos jovens egressos, tanto para a permanência e conclusão, quanto para a 

efetiva inserção na atividade laborativa.  

Nesse sentido, a viabilidade de inserção no mercado de trabalho formal por 

intermédio do Projeto ViraVida é possibilitada em virtude da interação entre as 

empresas parceiras e a esfera estatal, sendo válido pontuar que, ainda com tal 

entrosamento com o setor empresarial, o ViraVida encontra obstáculos à sua 

operacionalização, haja vista que, para sua efetiva execução, o mesmo necessita da 

ação articulada de toda a equipe e da concreta parceria das empresas.   

A problemática da violência sexual e, especificamente, a exploração sexual, 

realidade que permeia o ViraVida, não possui centralidade analítica direta na 

presente pesquisa, tendo em vista que objetivou-se analisar a efetividade das ações 

do Programa no tocante à modificações nas condições de vida de seu público-alvo.  
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Cada vez mais tornou-se necessário escutar relatos dos jovens que através 

dos quais identifica-se o que desejam e o que pensam. São eles e elas que sabem, 

eles e elas que vivem. É justamente a voz desses jovens que se buscou ouvir e 

compreender no presente trabalho para analisar a efetividade das ações do Projeto 

junto aos jovens que se inserem neste, não estando restrito ao aspecto profissional.    

Assim, a proposta inicial de estudo ampliou-se durante a escrita e a análise 

das entrevistas, pois se passou a considerar mais elementos envolvidos na 

realidade dos jovens entrevistados. A pesquisa ganhou forma durante a coleta de 

dados e posterior análise de conteúdo, à medida que foram apontados outros 

elementos circundantes à realidade de vida dos jovens e suas famílias.   

À medida que se deu os primeiros contatos com os entrevistados e através 

desse, a coleta de dados, percebeu-se que o estudo ganhou maior dimensão, tendo 

em vista que diversos aspectos (familiar, escolaridade, dificuldades para ingresso no 

mercado de trabalho) deveriam ser analisados ao longo da dissertação, com o intuito 

de identificar determinantes presentes na realidade de vida dos jovens egressos.   

Diante disso, desde as primeiras entrevistas, os momentos de partilha e 

diálogo com os jovens sempre foram esclarecedores e significativos, ao passo que 

se torna evidente a realidade de pessoas em busca de novos caminhos, novas 

conquistas e a realização de seus sonhos, percebido nas vinte e oito entrevistas.   

As turmas envolvidas na presente pesquisa correspondem aos anos de 2010 

a 2012, ou seja, três turmas, em ambas as cidades. Desse modo, a inserção no 

mercado de trabalho vem se dando de forma diferenciada, ao passo que as turmas 

pioneiras registram maior inserção de egressos e a turma mais recente envolvida no 

estudo (2012) ainda enfrenta dificuldades quanto ao aspecto da empregabilidade, 

posto que as particularidades de cada lócus do Projeto interferem diretamente na 

execução do mesmo, especialmente no que se refere à inserção profissional.  

Desse modo, no que tange ao aspecto familiar, percebeu-se nos momentos 

de diálogo com os egressos que estes consideram que houve modificações 

significativas no convívio familiar, cujos laços em muitos casos, estavam rompidos e 

fragilizados antes do ingresso no Projeto.  

Com base nos relatos dos entrevistados deu-se uma maior aproximação dos 

familiares, bem como o acompanhamento destes durante sua participação, o que 

aponta para o sucesso profissional, haja vista que essa conexão com a família em 
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muito contribui para a permanência do jovem no Projeto, durante os cursos 

profissionalizantes. Quanto mais estreito o laço familiar, mais os jovens sentem-se 

motivados a avançar na profissão que passaram a conhecer, para quem procura-se 

a inserção no mercado.  

Em relação ao nível de escolaridade, vem se registrando aumentos 

consideráveis no rendimento escolar dos então participantes como também dos 

egressos, no que diz respeito à assiduidade e o bom desempenho nas aulas do 

ensino regular e nos cursos ofertados pelo ViraVida, fato que destaca a relevância 

da articulação entre as duas modalidades de ensino citadas acima, as quais passam 

a integrar e colaborar para a efetivação dos preceitos de elevação da escolaridade 

dos jovens, participantes ou egressos do Projeto ViraVida.  

É válido pontuar que algumas falas dos entrevistados ao longo das 

entrevistas se contrapõem, mas em sua maioria, convergem nos principais aspectos, 

a saber: relevância da participação no Projeto e a efetiva inserção profissional, 

assim como na relação familiar. Todavia, deve-se considerar a efetividade das ações 

do ViraVida que, ainda com limitações, vem conseguido transmitir o apoio 

necessário ao jovem participante e ao egresso, como também tem desempenhado 

uma fecunda relação com as instituições empregadoras com vistas à inserção.    

O Projeto ViraVida vem sendo efetivo no que tange às suas principais metas, 

(elevação da escolaridade, melhor acompanhamento familiar e inserção profissional) 

entretanto, deve-se destacar que o mesmo requer uma melhor integração e 

ampliação das parcerias e da equipe de profissionais que o dão suporte, para que 

possa executar suas atividades de modo mais amplo, sendo portanto, efetivo em 

seus objetivos de restabelecimento de vínculos familiares, elevação da escolaridade 

e inserção profissional, levando-se em conta todas as lacunas e limitações.   

Dito isto, a proposta de estudo aqui explicitada é atual e recorrente na 

realidade social contemporânea, na qual as diversas formas de violação e negação 

de direitos ocorrem com frequência e são vistas com naturalidade, influenciada pela 

política neoliberal vigente e sua avassaladora destituição de direitos.  

Buscou-se, nesse estudo, possibilitar a construção de conhecimento acerca 

da temática e, especialmente, sobre o Projeto ViraVida na Paraíba, no sentido de 

oferecer subsídios para profissionais, pesquisadores de diversas instituições, a 

respeito da realidade dinâmica do mesmo. Esta pesquisa torna-se relevante à 
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medida que existe escassa bibliografia crítica acerca do Projeto ViraVida, enquanto 

iniciativa do setor privado no enfrentamento à problemática da exploração sexual de 

adolescentes e jovens, possibilitando ao jovem alcançar seus sonhos.  

Desse modo, buscou-se destacar os obstáculos a serem enfrentados ao tratar 

da questão da exploração sexual e além desta, objetivando a passagem da situação 

de vítima para protagonista de sua história, motivado a crescer e buscar 

oportunidades melhores.  Espera-se que o presente estudo possa contribuir para a 

realização de pesquisas futuras na área da infância, adolescência e violência, com 

enfoque nas alternativas de enfrentamento a toda e qualquer forma de violação de 

direitos, nas diversas esferas, posto que o segmento infanto-juvenil demanda uma 

prática interventiva e constante na realidade social.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER APLICADA COM OS EX-PARTICIPANTES DO 

PROJETO VIRAVIDA NA PARAÍBA - PB 

 

Nº da Entrevista: _______         Estado civil: _______________ 

Sexo: Masculino (  )                   Feminino (   )  

Faixa Etária: 16 a 18 anos (   )           19 a 21 anos (   )  

Q1) De que forma você tomou conhecimento sobre o Projeto ViraVida e como se 

deu sua inserção?  

Q2) Para você, qual o significado do Projeto para os participantes?  

Q3) Em sua opinião, quais os pontos positivos e negativos das propostas do Projeto 

ViraVida?  

Q4) O que te motivou a escolher esse curso? De quais atividades ou cursos você 

participou durante o ViraVida?  

Q5) Dentre os cursos profissionalizantes oferecidos pelo SESI, qual você mais se 

identificou? Por quê?  

Q6) Seu trabalho atual foi conquistado por influência da participação nesse curso e 

no Projeto ViraVida? Você trabalha nesse ramo inserido formalmente? Se sente 

satisfeito com seu trabalho?  

Q7) Como ficou sua relação com a família, após a entrada no Projeto? 

Q8) Após o término da participação no Projeto ViraVida, o que aconteceu em sua 

vida no aspecto profissional?  

Q9) Tem participado de algum curso ou encontro com a equipe técnica do SESI para 

discutir sobre sua situação profissional recente?  

Q10) Atualmente, você participa de algum outro Projeto ou curso? Qual?  

Q11) Você acha que houve modificação na sua vida após a participação no Projeto 

ViraVida? Por quê?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A EQUIPE TÉCNICA E COORDENAÇÃO DO 

PROJETO VIRAVIDA EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA – PB 

Nº entrevista: ___________ 

Sexo:  

Masculino (   )            Feminino (    )  

Formação Profissional:  ________________________ 

Tempo de atuação no Projeto: ___________________ 

Áreas em que atua/atuou: __________________________________________ 

Q1) Qual o principal objetivo do Projeto ViraVida?  

Q2) Na sua opinião, qual o significado do Projeto para a vida dos participantes? 

Q3) Como se deu sua inserção no Projeto? Já teve experiências profissionais 

semelhantes? 

Q4) Quais as principais atividades do Projeto? Quais ocorrem na perspectiva 

interdisciplinar?  

Q5) De que forma são definidas as atividades que compõem o ViraVida?  

Q6) De onde são oriundos os recursos utilizados para custear as atividades do 

Projeto ViraVida?  

Q7) Quais os principais desafios enfrentados no cotidiano profissional? 

Q8) Que tipo de modificação nas condições de vida dos participantes pode ser 

identificada?  

 


