
   

Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento - IP&D 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A ESTRUTURAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA O 
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: CAMINHOS DO PROGRAMA 

AQUARELA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 
 
 
 
 
 
 

  ILKA RAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José dos Campos, SP 
2015



   

 
ILKA RAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A ESTRUTURAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA O 
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: CAMINHOS DO PROGRAMA 

AQUARELA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação de Mestrado apresentada à 
Banca Examinadora, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Planejamento Urbano e Regional do 
Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade do Vale do Paraíba. 
 

Orientadora: Profa. Dra. Paula Vilhena 
Carnevale Vianna 

Co-orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos 
Machado Guimarães 

 
Linha de pesquisa: 

Políticas Públicas e Produção do  
Espaço Urbano e Regional 

 
 
 

São José dos Campos, SP 
2015 



   

ILKA RAMOS 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A ESTRUTURAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA O 
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: CAMINHOS DO PROGRAMA AQUARELA, 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à banca examinadora, como requisito parcial à obtenção 
do título de Mestre do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e 

Regional. 
 
 
 
 
 

  
Prof. Dr. Antonio Carlos Machado Guimarães.........  Co-Orientador (UNIVAP) 
Profa. Dra. Paula Vilhena Carnevale Vianna...........  Orientadora (UNIVAP) 
Profa. Dra. Elisa Maria Andrade Brisola.................... Membro Externo(UNITAU) 

 
 
  
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 
 
 

Profa. Dra. Sandra Maria Fonseca da Costa 
Diretora do IP&D - UNIVAP 

São José dos Campos, 13 de Agosto de 2015. 
 
 
 
 

São José dos Campos 
Agosto/2015 



   

 
 



   

 
Dedicatória: 

 
 

Dedico este trabalho a Deus, por ser essencial em minha vida... 
“Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.” 

Salmos 91 
 

 
 



   

Epígrafe: 
 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 

 
Aquarela - Toquinho 



   

Agradecimentos: 
 
 
 

A Deus, por tudo que fez e faz por mim.. 
 

Ao meu filho amado... você é simplesmente a razão do meu viver... meu presente de Deus... 
Ao meu esposo... meu melhor amigo... qυе dе forma especial е carinhosa mе dá força е 
coragem, mе apoiando nоs momentos dе dificuldades...sempre... obrigada a vocês pelo 

carinho, compreensão e pelos meus momentos de ausência. 
 

Aos meus pais... obrigada por vocês estarem comigo... rogo todas аs noites pela saúde de 
vocês.... 

 
Aos meus pais do coração...e minhas irmãs...obrigada pelo apoio e pelas orações.... 

 
A todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, me ajudaram a concluir este trabalho. 

 
À minha orientadora Professora Super MMM pelos preciosos conhecimentos a mim 

concedidos, pela paciência e pela confiança depositada...meu muito obrigada! 
 

Ao meu co-orientador pelo incentivo de iniciar esta jornada e me acompanhar para a 
execução deste trabalho...meu muito obrigada! 

 
 



 

RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo levantar e discutir questões relativas a um programa de 
política pública para o combate à violência instituído em 2000 em um município paulista de médio 
porte, mais especificamente compreender a criação e as motivações para a implantação de uma rede 
municipal de apoio intersetorial para o enfrentamento às situações de violência doméstica contra 
crianças e adolescentes; quais as articulações construídas para sua implementação e quais os 
desdobramentos decorrentes desta primeira proposta, bem como a relação com as políticas de 
âmbito nacional e estadual. 
A preocupação com a questão da violência doméstica contra a criança e o adolescente vem 
crescendo significativamente na contemporaneidade, embora seja sabido que esse fenômeno esteve 
sempre presente nos núcleos familiares. O Programa Aquarela, investigado neste estudo, resulta de 
política pública intersetorial com atuação das áreas da saúde, serviço social, desenvolvida por 
diferentes órgãos do Estado, incluindo também a área da educação para o atendimento das vítimas. 
Instituído na cidade de São José dos Campos, compreende um modelo assistencial gratuito 
configurado como rede de apoio intersetorial. Em 2013, em decorrência da reorganização da Rede de 
Assistência Social, com a implantação do Serviço Único de Assistência Social (SUAS) ocorre a 
implementação dos serviços voltados às famílias vítimas de violência pelo CREAS – Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social e o Programa tornou-se serviço, um Centro de 
Referência Especializado em Assistência Social vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Com base nos conceitos do neoinstitucionalismo histórico, a análise abordou a contextualização nos 
campos legislativo (leis e regulamentações relacionadas ao tema), da política e gestão dos serviços, 
bem como as narrativas de sete profissionais, agentes envolvidos na implantação e implementação 
do programa e serviço. Como resultado da presente pesquisa conclui-se que para análise de uma 
política voltada ao enfrentamento da violência doméstica contra criança e adolescente é importante 
compreender as regras e histórias de vida das pessoas envolvidas, tendo como contexto o previsto 
em lei relacionado à temática, numa constante busca de adequação das demandas locais frente ao 
sistema implementado pela legislação nacional, estadual e municipal, observando que as 
regulamentações influenciam, mas não definem os caminhos da política a ser implantada. 

 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Violência, Criança e Adolescente, Programa 
Aquarela. 



 

ABSTRACT 
 

PUBLIC POLICIES AND STRENGTHENING TIES FAMILY AND COMMUNITY IN 
COMBATING DOMESTIC VIOLENCE: 

CASE STUDY OF AQUARELA PROGRAM IN THE CITY OF  
SÃO JOSE DOS CAMPOS, Brazil. 

 
This study aimed to raise and discuss issues related to a public policy program to combat 
violence established in 2000 in a mid-sized city located more specifically understand creation 
and the motivations for the establishment of a municipal support intersectoral to face the 
situations of domestic violence against children and adolescents; which joints constructed to 
implement and what the ramifications resulting from this first proposal, and the relationship 
with the national and state level policies. Concern about the issue of domestic violence 
against children and adolescents has increased significantly in contemporary times, although 
it is known that this phenomenon has always been present in the household. Aquarela 
Program, investigated in this study, results of intersectoral public policy activities of the 
health, social service, developed by different state bodies, also including the area of 
education to meet the victims. Established in São José dos Campos, comprises a free care 
model set to intersectoral support network. In 2013, due to the reorganization of the Social 
Assistance Network, with the implementation of the Unified Social Assistance Service (ITS) 
is the implementation of services geared to families victims of violence by CREAS - 
Specialized Reference Center for Social Assistance and the program has If service, a 
Specialized Reference Center for Social Assistance linked to the Social Development 
Secretariat. Based on the concepts of historical institutionalism, the analysis addressed the 
contextualization in the legislative field (laws and regulations related to the theme), politics 
and management services as well as the accounts of seven professionals, stakeholders in 
the deployment and implementation of the program and service. As a result of this research 
we conclude that for analysis of a policy aimed at fighting domestic violence against children 
and adolescents is important to understand the rules and life stories of those involved, with 
the context provided by law related to the theme, in a constant search adequacy of local 
demands against the system implemented by national, state and municipal legislation, noting 
that regulations influence, but do not define the policy paths to deploy. 
 
Keywords: Public Policy, Violence, Children and Adolescents, Aquarela Program. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo levantar e discutir questões relativas a 

um programa de política pública para o combate à violência, mais especificamente 

compreender a criação e as motivações para a implantação de uma rede municipal 

de apoio intersetorial para o enfrentamento às situações de violência doméstica 

contra crianças e adolescentes, quais as articulações construídas para sua 

implementação e quais os desdobramentos decorrentes desta primeira proposta, 

bem como a relação com as políticas de âmbito nacional e estadual. 

A preocupação com a questão da violência doméstica contra a criança e o 

adolescente vem crescendo significativamente na contemporaneidade, embora seja 

sabido que esse fenômeno esteve sempre presente nos núcleos familiares. 

No primeiro capítulo, trataremos dos conceitos que fundamentam essa 

pesquisa: a definição e contextualização histórica e social da violência, os tipos de 

violência bem como dados epidemiológicos nas escalas Federal, Estadual e 

Municipal (para o Município de São José dos Campos). 

Entende-se que para enfrentar questões que envolvam a violência doméstica, 

se faz necessária uma reflexão a respeito da violência de forma geral. Vivemos hoje 

em uma sociedade permeada por atos violentos em todos os seus segmentos, a 

violência é pauta constante na agenda do Poder Público. Inúmeras são as causas 

que justificativam a violência: desemprego, falta de investimentos na educação, 

ausência de políticas públicas efetivas que possam garantir os mínimos sociais, 

desigualdades sociais, entre outros. Portanto, se faz necessário considerar a 

violência de maneira ampla para o estudo da violência contra a criança e ao 

adolescente. Não podemos ignorar que uma sociedade violenta, de maneira geral, 

constrói pais violentos, bem como, pais abandonados; filhos abandonados. Vale 

ressaltar que a violência contra crianças e adolescentes se dá em todas as classes 

sociais, entretanto, é nas classes mais empobrecidas e que vivem em situação de 

vulnerabilidade social que encontramos um índice maior de violência contra as 

crianças e os adolescentes. 

A violência contra crianças e adolescentes será examinada como um 

fenômeno que descreve a vitimização física, psicológica e social que pode causar 

prejuízos psicossociais a esses atores, dificultando e comprometendo o futuro das 

vítimas enquanto indivíduos e cidadãos. 
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O segundo capítulo trata da definição de Politicas Publicas, sua finalidade e 

como são estruturadas para o enfrentamento da violência doméstica contra criança e 

adolescentes. Busca-se investigar Politicas Públicas como instrumento para a 

produção e reorganização social do espaço, relacionando violência e território, 

segundo dados já existentes no âmbito Nacional, Estadual e Municipal. Apresenta-

se também políticas públicas para o enfrentamento da violência, no formato de 

planos nos âmbitos Nacional, Estadual e Municipal. Na análise dos planos, a 

pesquisa investiga sua pertinência aos diferentes cenários bem como sua 

aplicabilidade ao combate da violência doméstica contra crianças e adolescentes. 

No terceiro capitulo, investiga-se a violência como objeto de Politicas 

Públicas, apresentando Programas que enfrentam e tratam de politicas públicas 

tendo como objeto a violência doméstica. Serão analisadas como as Politicas 

Públicas, por meio de Planos, organizam Programas direcionados para o 

enfrentamento da violência, com especial enfoque para a abordagem de como tais 

Programas lidam com a multidisciplinariedade - interdisciplinaridade - 

intersetorialidade, integrando diferentes áreas de conhecimento para sua aplicação 

efetiva. 

Por outro lado, a violência doméstica é fenômeno que sofre a influência de 

fatores próprios ao território habitado pelas vítimas e suas famílias. O 

comportamento dos atores envolvidos nos casos de violência é influenciado por 

fatores como a segregação espacial, pouco acesso a serviços públicos e o grau de 

isolamento das famílias em suas vizinhanças. A incidência de desagregação familiar 

quando há violência doméstica contra criança e adolescente resulta, por muitas 

vezes, em aceitação e receio permeados pelo silêncio das vítimas. 

Nesse sentido, Sandra Jatahy Pesavento (2007, p.19) afirma que “...o povo 

também identifica, julga, classifica e qualifica espaços, personagens e ações, 

vaticinando destinos e promovendo também, por seu lado, movimentos de aceitação 

e repulsa.” Essa vinculação será estudada nos capítulos seguintes. 

Após esta contextualização, o quarto capítulo apresenta o objeto de estudo 

desta pesquisa, o Programa Aquarela. Por meio de análise documental (documentos 

institucionais e acervos pessoais dos sete entrevistados), analisa o histórico e 

trajetória de implementação e implantação, bem como seu desempenho na 

finalidade a que se propôs, o combate à violência doméstica contra crianças e 

adolescentes. Busca-se demonstrar seus desdobramentos e sua inserção no 
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Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Foram realizadas 07 (sete) entrevistas 

semiestruturadas junto aos agentes instituintes do Programa que buscaram 

compreender as relações e articulações dos agentes com a sociedade civil 

organizada e o poder público, seu conhecimento acerca das leis e regulamentações 

e sua visão sobre o alcance do programa Aquarela na redução da situação de 

vulnerabilidade familiar bem como os desafios postos no novo arranjo institucional. 

Nas entrevistas semiestruturadas foi utilizado o método de Bardin para análise de 

conteúdo. 

O Programa Aquarela, investigado neste estudo, resulta de política pública 

intersetorial e engloba as áreas da saúde, da assistência social, segurança pública 

desenvolvida por diferentes órgãos do Estado, incluindo também a área da 

educação para o atendimento das vitimas. Instituído na cidade de São José dos 

Campos no ano de 2000, compreende um modelo assistencial gratuito configurado 

como rede de apoio intersetorial. A iniciativa foi instituída inicialmente como um 

programa intersecretarias (Secretarias da Educação, Saúde, Esporte e Lazer, 

Desenvolvimento Social e Defesa do Cidadão) com a participação de uma Fundação 

vinculada à Prefeitura que, com o tempo, passou a coordenar o serviço. Desde 

2013, com a implementação, em nível nacional, do Sistema Único de Assistência 

Social (2005), o Programa tornou-se serviço, um Centro de Referência Especializado 

em Assistência Social vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. A 

abordagem proposta visa atender e cuidar das crianças e adolescentes vítimas de 

violência bem como seus familiares, realizando ações no âmbito restaurativo e 

preventivo no Município de São José dos Campos, SP. 

Busca-se investigar de que forma o Programa Aquarela, implantado e 

implementado como rede de proteção especializada no combate à violência 

doméstica contra criança e adolescente, se reconfigura na percepção dos agentes 

institucionais, diante do novo ordenamento legal que instituiu o Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. 
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CAPÍTULO 1 

VIOLÊNCIA: HISTÓRIA, DEFINIÇÃO , TIPOS E MAGNITUDE DA VIOLÊNCIA 
CONTRA JOVENS NO PAÍS: 
 

1.1 História 
 

A questão da violência em nossa sociedade é notória, anterior ao séc. XX ou 

até mesmo séc. XIX. Na forma objetiva e/ou subjetiva, origina-se de uma suposição 

social em relação ao outro, a suposição de ser “superior” ou “inferior”. Premissas que 

foram construídas diante das relações sociais, hierarquizadas e objetivadas. 

A palavra violência deriva do Latim “violentia”, que significa “veemência, 

impetuosidade”. Mas na sua origem está relacionada com o termo “violação” 

(violare). Podemos perceber que esse tipo de expressão “viola” direitos de outros, 

sem prévio entendimento do outro, como pode ser inferido a partir da descrição dos 

negros por Montesquieu (2002, p.26) no século XVIII esclarece que: 
 

Tendo os povos da Europa exterminado os da América [índios], tiveram que 
escravizar os da África, a fim de utilizá-los no desbravamento de tantas 
terras. O açúcar seria muito caro se não se cultivasse a planta que o produz 
por intermédio de escravos. Aqueles a que nos referimos são negros da 
cabeça aos pés e têm o nariz tão achatado, que équase impossível 
lamentá-los. Não podemos aceitar a idéia de que Deus, que éum ser muito 
sábio, tenha introduzido uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo 
completamente negro.  
 

A sociedade brasileira foi construída sobre esse aspecto segregacionista, 

desde os indígenas aos africanos, atingindo os dias de hoje. A justificativa da 

violência cometida veio a partir da ideia de indolência do nativo, frente à ideologia 

mercantilista. Esse atrapalhar dos índios frente à sociedade europeia em construção 

é explicitada pelo jesuíta Pedro Correia: 
 
Se os índios no Brasil são agora mais guerreiros e mais maldosos do que 
deviam ser, é porque nenhuma necessidade tem das coisas dos cristãos, e 
tem as casas cheias de ferramentas, porque os cristãos andam de lugar em 
lugar e de porto em porto enchendo-lhes de tudo que eles querem. E o índio 
em outros tempos não era ninguém e que sempre morria de fome, por não 
possuir uma cunha para fazer roça, agora tem quantas ferramentas e roças 
que quiserem, comem bebem de continuo e andam sempre a beber vinhos 
pelas aldeias, ordenando guerras e fazendo muitos males, o que fazem 
todos os que são muito dados ao vinho por todas as partes do mundo. 
(MONTEIRO, 1995, p. 26) 
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Nesta nova sociedade, conservadora, encontramos as profundas 

transformações e desestruturação que tomaram conta das aldeias indígenas a partir 

do contato com os portugueses. Claramente, com o passar dos tempos a postura 

dos índios começou a subverter o projeto dos europeus, justamente porque a 

transformação das sociedades nativas não caminhava na direção desejada pelos 

portugueses. 

Marilena Chauí (2001) reflete sobre a forma como foi produzido o mito 

fundador do Brasil, quando do seu descobrimento em 1500, trazendo a ideia do 

Paraíso na Terra, relacionado à natureza exuberante. A autora, considerando a 

concepção do Paraíso na Terra, trata de servidão voluntária, como justificativa da 

escravidão de índios e negros pelas elites, através do mecanismo da naturalização 

da escravidão no Brasil Colônia, observa (p.66) que: 
 

A inferioridade natural dos índios, aliás, pode ser compreendida 
imediatamente por uma pessoa dos séculos XVI e XVII pelo simples fato de 
que a palavra empregada para referir-se a eles é a palavra “nação”, que, 
como vimos, exprime (até meados do século XIX) um agrupamento de 
gente com descendência comum, mas que não possui estatuto civil ou legal 
- os índios, dizem os navegantes e os colonizadores, são gente “sem fé, 
sem lei e sem rei”. Nessas condições, estão naturalmente subordinados e 
sob o poder do conquistador. Todavia, se essa teoria parecer 
excessivamente brutal, pode-se corrigi-Ia com o conceito de servidão 
voluntária.  

 
Desde o início da colonização, o escravismo se impôs como exigência 

econômica. De fato:  
 

Produzir para o mercado europeu nos quadros do comércio colonial 
tendentes a promover a acumulação primitiva do capital nas economias 
européias exigia formas compulsórias de trabalho, pois do contrário, ou não 
produziria para o mercado europeu [...] ou, se se imaginasse uma produção 
exportadora organizada por empresários que assalariassem o trabalho, os 
custos da produção seriam tais que impediriam a exploração colonial [...] 
atendendo, pois, às necessidades do desenvolvimento capitalista, só se 
podia ajustar ao sistema colonial [...] assente sobre várias formas de 
compulsão do trabalho - no limite o escravismo -, e a exploração colonial 
significava, em última instância, exploração do trabalho escravo. (CHAUÍ, 
2001, p. 64) 
 

Gradativamente, por essas razões, ao atender o desenvolvimento do 

capitalismo, surge a necessidade de transformar os prisioneiros em escravos, como 

demostra John Manuel Monteiro (1995). Aos poucos os portugueses entram em 

guerra com os índios, para impor suas formas de organização, imprimindo várias 

formas de violência. 
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Como demonstra o autor, a perda da cultura faz sentido a partir do momento 

em que uma forma de vida sobrepõe a outra. Assim, foi o cotidiano dos europeus, 

que entendiam ser mais inteligentes do que os povos que viviam abaixo da linha do 

Equador. 

Portanto, podemos observar que a nova forma de vida capitalista não seria 

facilmente inserida na vida indígena e se expressaria de forma categoricamente 

impiedosa, aos rebelados negros da terra. Como afirma Monteiro (p.55): 
 

No curto espaço de duas gerações, os principais habitantes da região de 
São Paulo tinham vivido a destruição de suas aldeias e a desintegração de 
suas sociedades. E os poucos que haviam conseguido sobreviver a estas 
calamidades achavam-se completamente subordinados aos colonos ou aos 
jesuítas.  
 

 Para a elite portuguesa a vitória era dupla, como alargamentos das terras 

para exploração do ouro e a inserção da nova forma de trabalho escravo. Passou-se 

a entender a formação do Brasil como um País historicamente articulado ao sistema 

colonial do capitalismo mercantil e determinado pelo modo de produção capitalista a 

ser uma colônia exploração e não uma colônia de povoamento.  

 Chauí (2001, p. 33), neste sentido, afirma o surgimento de um Brasil agricultor 

e explorador do ouro, nascido de sua colonização: 
 

A colonização guardou em sua essência o sentido de empreendimento 
comercial donde proveio, a não-existência de produtos comercializáveis 
levou à sua produção, e disto resultou ação colonizadora [...]. A colonização 
moderna, portanto, [...] tem uma natureza' essencialmente comercial: 
produzir para o mercado externo, fornecer produtos tropicais e metais 
nobres à economia européia [...] apresenta-se como peça de um sistema, 
instrumento da acumulação primitiva da época do capitalismo mercantil. 
 

Desta forma em algumas regiões do Brasil litorâneo em razão da produção do 

açúcar português, os negros foram trazidos como preferência de mão-de-obra, que 

acabou por mostrar mais satisfatória, confirmando-se a formação ideológica do povo 

brasileiro, como colonial e capitalista.  

Marilena Chauí (2001) ressalta, na formação da identidade brasileira, os 

preceitos naturalismo e positivismo, expressos nos discursos e obra de Silvio 

Romero, influente político e intelectual do final do século XIX, para quem o Brasil era 

lugar de formação determinista, onde a construção do caráter nacional estaria 

submetida à própria condição geográfica. 
 

Do naturalismo europeu Romero recebe a idéia de que o clima tropical é 
insalubre, provocando todo tipo de doença; o calor excessivo, em algumas 
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regiões, as chuvas excessivas, em outras, e a seca, noutras tantas, fazem 
do brasileiro ora um apático, que tudo espera do poder público e só é 
instigado pelo estrangeiro, a quem imita; ora um irritadiço nervoso. Porém, 
como a natureza também é pródiga em belezas e bons frutos, sem 
“monstruosidades naturais” (desertos, estepes, vulcões, ciclones), a apatia e 
o nervosismo são compensados pela serenidade contemplativa, pelo lirismo 
e pelo talento precoce (que, infelizmente, se extenua logo). Quanto à raça, o 
brasileiro é uma sub-raça mestiça e crioula, nascida da fusão de duas raças 
inferiores, o índio e o negro, e uma superior, a branca ou ariana. (CHAUÍ, 
2001, p. 48-49) 
 

Aos olhos positivistas de Romero, na obra de Marilena Chauí (2001), o 

caráter nacional, no Brasil, foi formado por três raças em três estágios de evolução 

distintas: o negro se encontrava na fase inicial do fetichismo, o índio, na fase final; os 

portugueses já estavam na fase teológico-metafísica; e os imigrantes europeus 

trazendo novo estágio de evolução – estágio científico ou positivo corrigindo os 

defeitos do Paraíso na Terra. 

 Marilena Chauí em O Mito Fundador e Sociedade Autoritária (2001) exprime e 

nos leva a refletir em uma sociedade vertical e hierarquizada em suas instituições, 

como família, comunidade, poder público, apresentado suas diferenças, deficiências, 

bem como ainda existindo uma servidão voluntária, uma submissão que gera atos 

de violência ainda praticados na sociedade contemporânea. 

 Maria Cecília de Souza Minayo (2006a) menciona a importância da inclusão 

do tema “violências e acidentes” na pauta do setor público. Argumenta a autora 

(p.1260) que a discussão é necessária para aportar o tema, socio-histórico, aos dias 

de hoje, incentivando políticas de prevenção e enfrentamento. 
 

É bem verdade que em sua origem e suas manifestações, a violência é um 
fenomeno socio-historico e acompanha toda a experiência da humanidade. 
Portanto ela não é, em si, uma questão de saúde pública. Transforma-se em 
problema para a área e afeta a saúde individual e coletiva, e exige para sua 
prevenção e enfrentamento, formulações de políticas específicas e 
organização de práticas e de serviços peculiares ao setor.  
 

 Ressalte-se que a violência foi posta no plano da “ilegalidade”, quando 

estudos demonstraram o grau de desumanização em que pessoas foram e ainda 

são tratadas, assim como a servidão voluntária manifestada no período colonial. 

Entende-se que, dada a forma como a violência permeia socio-historicamente 

as relações sociais no país, é preciso conceitua-la e compreender suas diferentes 

formas de manifestação a fim de estruturar políticas públicas que, tomando por base 

esse referencial ampliado, tenham potência para prevenir e enfrentar as questões de 

violência na sociedade contemporânea. Os tipos de violência serão tratados na 
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próxima sessão, com ênfase na população de crianças e jovens, objeto deste 

trabalho. 

 

1.2 Definição e tipos de violência 
 

Segundo Azevedo e Guerra (1995), a violência doméstica contra crianças e 

adolescentes é definida como "todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou 

responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que - sendo capaz de causar dano 

físico, sexual e/ou psicológico a vítima - implica de um lado, numa transgressão do 

direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento". 

 A violência possui tipos que incluem a violência física, a negligência, a 

violência sexual e psicológica. Azevedo (1995, p.54) esclarece que: 

 
Violência Física corresponde ao emprego de força física no processo 
disciplinador de uma criança ou adolescente por parte de seus pais (ou 
quem exercer tal papel no âmbito familiar, como, por exemplo, pais 
adotivos, padrastos, madrastas). 
Negligência representa uma omissão em termos de prover as necessidades 
físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. Configura-se quando 
os pais (os responsáveis) falham em termos de alimentar, de vestir 
adequadamente seus filhos. 
Violência sexual configura-se como todo ato ou jogo sexual, relação hetero 
ou homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, 
tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança ou adolescente ou 
utilizá-los para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra 
pessoa. 
Violência psicológica também designada como “tortura psicológica” ocorre 
quando o adulto constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços 
de auto-aceitação, causando-lhe grande sofrimento mental.  

 
 
1.3 Dados da violência: Brasil, São Paulo e São José dos Campos.  
 

Condensando dados censitários, contagens populacionais e estimativas 

realizadas pelo IBGE e Ministério da Sáude, Waiselfisz (2014) coordena a 

elaboração de Mapas da Violência desde 1998. O Mapa da Violência de 2014 teve 

como subtítulo – Os Jovens do Brasil. 

Mapas que tratam da violência foram divulgados pela Unesco entre 1998 e 

2005, e tinham como foco e subtítulo “Os Jovens do Brasil”. O primeiro dos Mapas 

surgiu como proposta a subsidiar pesquisas que à época já vinham sendo 
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desenvolvidasa pela Unesco em vários locais do Brasil, como Brasília, Rio de 

Janeiro, Fortaleza e Curitiba, focadas no tema “Juventude e Violência”. 

Com sucessivas atualizações, o mapeamento passou a ser produzido a cada 

dois anos para subsidiar a formulação de políticas públicas e/ou avaliação da 

situação e das estratégias já existentes. A partir do ano de 2004, o mapeamento 

passou a ser elaborado anualmente, e em 2012 passou a produzir também Mapas 

anuais, diferenciados pelo foco temático como: mulher, criança e adolescente, armas 

de fogo, acidente de trânsito, juventude etc. 

Salienta-se que à época da elaboração dos primeiros Mapas não existia a 

definição do que significava ser ”jovem”. A Lei 12.852 de agosto de 2013, instituiu o 

Estatuto da Juventude, e em seu artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece que são 

considerados jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, conceituou criança como 

sendo a pessoa com 12 anos incompletos e adolescente a pessoa entre a faixa 

etária de 12 completos a 18 anos incompletos. 

Os Mapas sobre violência, quando elaborados, utilizam dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, focando em acidentes 

de trânsito, homícidio, suicídio e mortes violentas. 

No Brasil, o SIM apontou, em 2011, que os dados colhidos sobre violência 

abrangem 94,2% do total desses óbitos, com coberturas menores na região Norte 

(85,9%) e Nordeste (88,8%) e maiores nas demais regiões do país, aproximando-se 

de 100%. 

Estimativas do índice de População Residente no País apresentadas pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (BRASIL. DATASUS, 

2011), calculam que no ano de 2012 o País contava com um contingente de 52,2 

milhões de jovens na faixa dos 15 aos 29 anos de idade. O quantitativo representava 

26,9% do total dos 194 milhões de habitantes projetados para o País.  

Em contrapartida, outro dado nos chama atenção, pois esse contingente 

juvenil, já foi maior em 1980 com “34,5 milhões, mas, no total dos 119 milhões de 

habitantes da época, eles representavam 29,0%.” (WAISELFISZ, 2014) 

Observa-se que, para identificar os 3 (três) tipos de mortalidade decorrente de 

violência contra jovens no País, o Mapa da Violência 2014 utilizou a classificação do 

Código Internacional de Doenças (CID-10), Capítulo XX, “causas externas de 

morbidade e mortalidade”. Essas causas externas são chamadas de não naturais ou 
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violentas e incluem acidentes, homicídio, suicídio etc. Os óbitos foram codificados 

segundo fatores como o tipo de fato ocorrido, tipo de violência ou acidente que 

causou lesão que levou o jovem à morte. Entre as causas de óbito estabelecidas 

pelo CID-10, foram apontadas as seguintes: (WAISELFISZ, 2014, p. 13) 
 

Acidentes de Transporte, que correspondem às categorias V01 A V99 do 
CID-10 e incorpora, além dos comumente denominados "acidentes de 
trânsito", outros acidentes derivados das atividades de transporte, como 
aéreo, por água etc. 
Homicídios Dolosos, ou simplesmente Homicídios, que correspondem à 
somatória das categorias X85 a Y09, recebendo o título genérico de 
Agressões. Têm como característica a presença de uma agressão intencional 
de terceiros, que utilizam qualquer meio para provocar danos ou lesões que 
originam a morte da vítima. Não se incluem aqui mortes acidentais, 
homicídios culposos, mortes no trânsito etc. que têm códigos específicos de 
classificação.  
Suicídios, que correspondem às categorias X60 a X84, todas sob o título 
Lesões Autoprovocadas Intencionalmente. 

 
Como vimos, segundo Azevedo Guerra, há outros tipos de violências 

estampadas em nossa sociedade. Porém, a sua quantificação é mais complexa e a 

mortalidade, pela relativa facilidade de obtenção de dados, disponíveis nas 

declarações de óbito, torna-se o principal indicador para acompanhar a evolução da 

Violência.  

Nesta pesquisa do Mapa da Violência de 2014 quanto aos jovens do Brasil, 

Waiselfisz (2014, p. 9) deixa bem claro que: as violências ocorrem dentro das 

contradições do crescimento social. 
 

Não acreditamos que a juventude seja produtora de violência. As novas 
gerações, mais que fatores determinantes da situação de nossa sociedade, 
são um resultado da mesma, espelho onde a sociedade pode descobrir 
suas esperanças de futuro e também seus conflitos, suas contradições e, 
por que não, seus próprios erros. 
 

Para delimitar ainda mais o objetivo desta pesquisa, diante dos dados 

apresentados no Mapa da Violência de 2014, considera-se a idade de crianças após 

a primeira infância e adolescentes, na faixa etária dos 05 aos 18 anos incompletos. 

Os dados do SIM, apresentados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD, 2012), aponta no Mapa da Violência de 2014 um considerável aumento dos 

homicídios nesta faixa etária. Na faixa etária de 5 anos, a taxa de mortalidade é de 

0,6 por 100 mil; aumentando para 62,1 por 100 mil aos 18 anos incompletos. A taxa 

de mortalidade por morte violenta é de 4,4 e 87,4 por100 mil, respectivamente. 
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Evidencia-se assim, dentro dos limites de idade e tipo de violência, o bruto 

crescimento destas da “passagem” de criança para adolescentes. 

No Estado de São Paulo, um estudo da EBC – Empresa Brasileira de 

Comunicação - Agencia do Brasil, sugere, a partir de um estudo feito pela UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo) e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD) 1

 

, que os adolescentes e 

crianças vítimas de violência têm maior propensão ao uso de drogas. 

Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), dos 4.607 
indivíduos pesquisados em 149 municípios, 21,7% relataram terem sido 
vítimas de alguma violência na infância ou na adolescência. A ocorrência 
entre as meninas foi de 20,5%, enquanto entre os meninos, de 17,8%.”  
 

Outro dado que chama atenção para a questão da violência contra 

adolescentes e crianças são os tipos de violências ocorridas, físicas e/ou 

psicológicas: 
Os atos de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos na 
escola, o chamado bullying, atingiram 13% dessa população, sendo a 
agressão verbal (12%) e o isolamento social (5%) os mais comuns. 
Aparecem na lista também agressão física (3,2%), racismo (1,3%), ofensas 
pela internet (0,1%) e homofobia (0,1%). (INPAD, UNIFESP, 2014) 
 

A coordenadora desse programa de pesquisa, Clarice Sandi Madruga, 

defendeu a prevenção como um primeiro passo para que essas crianças não sofram 

abusos: 
 

A prevenção tem que ser primária, em escolas, como o treinamento de 
professores e qualquer pessoa que tenha contato com os alunos para que 
saibam o que é abuso. Profissionais dos serviços de saúde devem saber 
identificar, [saber] o que fazer nesses casos e para onde encaminhar essas 
vítimas. (INPAD, UNIFESP, 2014) 
 

Os dados compilados no Mapa da Violência, Jovens do Brasil, 2014 

apresenta expressiva participação da Região Sudeste do País e principalmente do 

Estado de São Paulo na violência contra Crianças e Adolescentes, pelo número de 

habitantes e concentração de riqueza e renda. Waiselfisz (2014, p.30) esclarece 

que: 
 

É na região Sudeste que encontramos a maior polarização: por um lado, 
Minas Gerais, onde os homicídios cresceram 52,3% na década. No outro 
extremo, São Paulo, com quedas expressivas e sistemáticas a partir de 
1999, onde o número absoluto de homicídios em 2012 fica reduzido em 
menos da metade do nível de 2002. Também Rio de Janeiro evidencia 

                                                      
1 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas. 
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quedas muito expressivas: 44,9% no período. Dado o elevado peso 
demográfico tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, suas quedas 
afetam não só os índices regionais, que caem 37,5%, mas também os 
nacionais, compensando o crescimento observado nas outras Unidades 
Federativas. Como síntese, podemos indicar que em 22 Unidades 
Federativas os homicídios crescem, mas quedas nessas cinco Unidades 
compensaram, equilibrando os resultados numéricos nos extremos na 
década. 
 

A violência também tem sido pautada na mídia. No município de São José 

dos Campos, segundo reportagem publicada no Jornal “O Vale”, até novembro de 

2012, a Promotoria da Infância e Juventude possuía 529 processos abertos a mais 

do que em 2011. Na área criminal, (responsável por denunciar à Justiça jovens 

infratores), foram abertos 1.973 processos até novembro contra 1.540 em 2011 - alta 

de 28,11%. No âmbito da área cível (que trata de questões ligadas à família) o 

número de casos saltou de 2.212 no ano passado para 2.308 em 2012 - aumento de 

4,33%. (O VALE, 2013) 

A Promotora de Justiça, à época, da Vara da Infância e Juventude apontou 

para um crescimento de 20% da violência que ocorre dentro da própria casa e 

relaciona o aumento à estrutura familiar e ao acesso a serviços de proteção social: 
 

A promotora cível da Infância e Juventude, Sílvia Máximo, alerta para um 
aumento de 20% nas ocorrências de violência doméstica e abuso sexual. 
Esses casos ocorrem com mais frequência dentro da própria casa, porque 
quem deveria proteger a criança é a mãe. E essa mãe não protege os filhos 
porque normalmente vem de uma família sem nenhuma estrutura de acesso 
aos serviços públicos.  
 

O levantamento feito pela a Vara da Infância e Juventude do Município de 

São José dos Campos exaltou que, “a frequência da violência contra crianças e 

adolescentes está diretamente ligada ao uso de álcool e drogas pelos pais.” (O 

VALE, 2013) 

Para Silvia Máximo, Promotora de Justiça, à época, da Vara da Infância e 

Juventude: 
 

Houve um aumento de adolescentes usando drogas, envolvidos com o 
tráfico, oriundos de famílias desestruturadas, pais usuários de drogas. Não 
só droga ilícita, mas a bebida. O alcoolismo impera. De todas as famílias 
acompanhadas por nós, 90% tem caso de alcoolismo. Um dos motivos dos 
maus-tratos é por conta do alcoolismo, o pai bebe, se torna agressivo, ele 
não trabalha, se recusa a fazer tratamento. Já 40% das famílias atendidas 
tem envolvimento com drogas.  

 

Diante da crescente magnitude e complexidade evidentes na violência 

doméstica e familiar; da mencionada violência das relações histórica e 
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profundamente enraizada na sociedade brasileira, e considerando as crianças e 

jovens e como uma população vulnerável, argumenta-se que a formulação e 

implementação de políticas públicas é imperativa para enfrentar essa questão social 

no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICA PÚBLICA PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

2.1 O que é Política Pública e como analisá-la: história e definição 
 
 Historicamente, o estudo das políticas públicas como disciplina acadêmica 

surgiu nos Estados Unidos, como área de conhecimento focada na análise do 

Estado e de suas Instituições, sem estabelecer relações e análises na produtividade 

de políticas públicas dos governos, ou seja, surgiu sem questionar o papel dos 

Estados. Na Europa, diversamente, os estudos sobre políticas públicas surgiram 

como um desdobramento dos trabalhos focados em teorias explicativas, teóricas 

sobre o papel do Estado. (SOUZA, 2008) 

 Celina Souza (2008) destaca quatro “pais” fundadores da área de políticas 

públicas: 

H. Laswell (1936) introduziu a expressão policy analysis, ou seja, a análise de 

política pública como forma de conciliar conhecimento científico e acadêmico para 

estabelecer um diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. 

H. Simon (1957) introduziu a expressão policy makers, ou seja, trata da 

racionalidade limitada dos decisores públicos, limitada devido à falta de informação 

ou informação incompleta que podem ser minimizadas através do conhecimento 

racional. Já com a racionalidade pode-se chegar a satisfatório êxito através da 

criação de regras e incentivos que enquadrem os atores, bem como os modelem, 

impedindo assim que eles busquem potencializar interesses próprios. 

 C. Lindblom (1959,1979) questionou as posições de racionalidade de Laswell 

e Simon e propôs agregar outras variáveis na formulação e na análise de políticas 

públicas, tais como considerar o papel das eleições, da burocracia, dos partidos 

políticos e dos grupos de interesse. 

 D. Easton (1965) colaborou para a área quando definiu política pública como 

um sistema, uma junção entre formulação, resultados e ambiente. No seu entender 

Souza (2008, p.68) esclarece que “políticas públicas recebem inputs dos partidos, da 

mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos”. 

 Segundo Souza (2006, p.24), não há um consenso sobre o conceito de 

Política Pública, a autora menciona algumas como: 
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Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como 
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 
influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 
pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais 
conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre 
política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o 
quê, por quê e que diferença faz.  

 
 A definição mais clássica é atribuída a Lowi (apud Souza, 2008): política 

pública é “uma regra formulada por alguma autoridade governamental que expressa 

uma intenção de influenciar, alterar, regular, o comportamento individual ou coletivo 

através do uso de sanções positivas ou negativas”. Muitas são as definições que 

destacam a importância de políticas públicas na solução de problemas, o que faz 

surgir conflito em torno das ideias e os interesses quando concentrados no papel 

dos governos. 

 A política pública em geral e a política nacional são áreas multidisciplinares, 

as políticas públicas repercutem na economia e na sociedade, daí porque em 

política pública precisa-se também explicar as inter-relações entre Estado, política, 

economia e sociedade. 

 Souza (2006, p.26) define política pública:  

 
[...] como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar 
o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 
plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 
mudanças no mundo real.  
 

 Embora se tenha várias definições de violência, com abordagens diferentes, 

as políticas públicas tomam-na como objeto e assumem sua importância no todo 

frente aos interesses das partes, dos indivíduos, das instituições, do governo e da 

sociedade. 

2.2 Como as Políticas Públicas são formuladas e analisadas 
 

 Como já dito, política pública - e também política social - compõem um campo 

multidiciplinar, mas seus objetivos e focos são diferentes. Enquanto os estudos das 
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políticas públicas preocupam-se em obter respostas para as questões “por que” e 

“como” serão estruturadas, os estudos das políticas sociais focam no que a política 

faz ou fez. 

 Souza (2008) afirma que esses focos diferentes implicam na agenda de 

pesquisa. Segundo a autora, os estudos de política pública não focam o conteúdo 

substantivo da política, não sendo fundamental o objeto da política pública, os 

estudos das políticas sociais, em contrapartida, focam o objeto das políticas públicas 

para buscar resolver os problemas da área ou setor a que se destina, bem como o 

resultado da política implementada. 

 FLEURY (2008) quando trata de política social considera que ela é voltada a 

atender a indivíduos e a coletividade. Políticas sociais seriam aquelas dirigidas à 

garantia dos direitos sociais. A autora afirma que política de saúde, por exemplo, é 

política social, posto que a saúde é um direito inerente à condição de cidadania. A 

autora menciona que 
  

[...] as políticas sociais se estruturam em diferentes formatos ou 
modalidades de políticas e instituições que asseguram o acesso a um 
conjunto de benefícios para aqueles que são considerados legítimos 
usuários dos sistemas de proteção social. Vamos ver que, dependendo da 
modalidade de proteção social que venha a ser adotada por um país, são 
diferentes as condições políticas implicadas, e, em alguns casos, o acesso à 
saúde pode ser uma medida de caridade, um benefício adquirido mediante 
pagamento prévio, ou o usufruto de um direito de cidadania. (FLEURY, 
2008, p.25) 
 

 A autora reconhece que políticas sociais abrangem várias áreas e que cada 

uma delas possui aspectos únicos para sua elaboração e implantação, se utilizam de 

diferentes instrumentos e estratégias para alcançarem seus objetivos específicos. 

(FLEURY, 2008) 

 O Estado na implementação de políticas públicas possui, segundo SOUZA 

(2008), uma “autonomia relativa”, visto que ele está permeado por fatores externos e 

internos, segmentos de grupos de interesse e movimentos sociais, e que de acordo 

com o momento histórico de cada País influenciam nessa autonomia, porém a 

autonomia relativa não está comprovada, de forma empírica, quanto à capacidade 

de o Estado intervir e formular politicas públicas. 

 O campo de estudo das políticas públicas apresenta vários modelos de 

formulação e análise para entender melhor como e porque o Estado faz ou deixa de 

fazer tal política pública que poderá ou não repercutir na vida do cidadão, de forma 

positiva ou negativa. 
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 Para Theodor Lowi apud Souza (2008) “política pública faz política”, Lowi 

afirma que dentro dessa tipologia a política pública pode assumir quatro formatos, 

com diferentes apoios: Políticas Distributivas apresentam privilégios a determinado 

grupo ou região; Políticas Regulatórias apresentam o envolvimento da burocracia, de 

políticos e de grupos de interesse; Políticas Redistributivas apresentam-se como 

políticas sociais universais, como por exemplo, o sistema tributário nacional e o 

sistema previdenciário; Políticas Constitutivas apresentam os procedimentos. 

 Na área de políticas públicas têm-se vários tipos/modelos desenvolvidos de 

formulação e análise de políticas públicas pelo Estado, dentre eles: 

a) O Incrementalismo: parte da premissa que os recursos do governo para 

formular política pública não surgem do zero, e sim de movimentos e decisões 

marginais que não consideram mudanças políticas, assim a ação do governo 

seria apenas de incrementar o que já existe, limitando a capacidade do estado 

de decidir em adotar novas políticas públicas, em detrimento de decisões do 

passado. 

b) O Ciclo da Política Pública: apresenta a política pública como um ciclo 

deliberativo, contituído de um processo dinâmico e ao mesmo tempo de 

aprendizado, formado por vários estágios: definição de agenda, identificação de 

alternativas, avaliações das opções, seleção das opções, implementação e 

avaliação. O estágio que se destaca é a definição de agenda, que consiste em 

identificar o porquê algumas questões entram ou não em pauta no processo de 

elaboração de determinada política pública, considera-se que o ciclo ora foca os 

participantes do processo decisório, ora foca o processo de formulação da 

política pública. 

O Estado define sua agenda pautada por três vertentes: 

1) A partir do surgimento de um problema e da assunção que deve fazer algo 

para solucioná-lo; 

2) Identificação da necessidade de enfrentar o problema diante da 

consciência coletiva, que é um fator de grande importância na definição da agenda, 

pois as pessoas começam a questionar sobre a existência de determinado fato 

social, demonstra-se assim a força dos grupos de interesse. 

3) Identificação dos participantes, que podem ser visíveis e definem a agenda, 

como a mídia, políticos, partidos ou grupos de interesse. E os participantes 

invisíveis, que definem as alternativas, como a burocracia e os acadêmicos. 
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 c) Teoria das Arenas Sociais: apresenta a política pública como uma iniciativa 

de empreendedores políticos, os quais se utilizam de três fatores para chamar a 

atenção dos decisores e formuladores de políticas públicas: divulgar a dimensão do 

problema; identificar a repetição do problema e mostrar as falhas de políticas atuais 

referente ao problema. 

 Segundo Souza (2008) na formulação de políticas públicas tem-se modelos 

influenciados pelo “Gerencialismo Público” são caracterizados por novos formatos de 

políticas públicas desenvolvidas para buscar eficiência em sua aplicabilidade. Leva-

se em consideração a capacidade administrativa para atingir as metas e resultados 

propostos. 

 Neste modelo de formulação de políticas públicas, busca-se ressaltar a 

credibilidade do Estado ao estabelecer regras que se contrapõem à 

discricionariedade, delegando poder a instituições com independência política, com 

experiência técnica de seus membros, e, no “novo gerencialismo público”, abertas à 

participação social. 

 Souza (2008) cita como exemplos no Brasil da tentativa de implementação do 

novo gerencialismo público a instituição de conselhos comunitários, assim como o 

orçamento participativo, os quais são tratados como políticas públicas participativas 

voltadas à busca da eficiência. Mesmo com essas ações, o governo continua 

decidindo sobre as questões-problema e implementando políticas públicas para 

enfrentá-las. 

 A autora ressalta que das várias definições e modelos existentes sobre 

políticas públicas, pode-se extrair seus elementos principais: 
 

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 
o que, de fato, faz. 
• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada nos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, ja que os informais são também importantes. 
• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 
• A politica pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados. 
• A política pública, embora tenha impactos a curto prazo, é uma política de 
longo prazo. 
• A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e 
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. 
• Estudos sobre política pública propriamente dita focalizam processos, 
atores e a construção de regras, distinguindo-se dos estudos sobre política 
social, cujo foco está nas consequencias e nos resultados da política.  
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 Na questão de formulação e decisão de políticas públicas a serem 

implementandas pelo governo, indaga-se o papel das Instituições/regras na decisão 

e formulação de tais políticas públicas. No debate sobre política pública tem-se um 

campo teórico chamado neo-institucionalismo que destaca a importância das 

Instituições/regras no proceso de decisão, formulação e realização de políticas 

públicas. A teoria da escolha racional contribuiu para esse debate, pois afirma que 

os interesses individuais fazem surgir ação coletiva e, em contrapartida, a ação 

coletiva faz surgir bens coletivos. Nesta perspectiva, políticas públicas tratam de 

ação coletiva e de distribuição de bens públicos aos cidadãos. 

 No quadro teórico do institucionalismo histórico e estruturalista, as instituições 

delineam as definições dos decisores de políticas públicas. O institucionalismo está 

presente ao lado da teoria da escolha racional; o neo-institucionalismo histórico, por 

sua vez, amplia a concepção das regras, dos papéis, e enfatiza a agência, ou a 

importância das ideias e das identidades no processo de formulação de política 

pública. 

 Ressalta-se que as instituições são regras formais e informais que desenham 

o comportamento dos atores, assim a teoria neo-institucinalista nos traz a 

compreensão de que a presença dos grupos de interesse unidos às regras das 

instituições influencia na formulação de políticas públicas. 

 Souza (2008, p.83) nesse sentido afirma: 
 

A contribuição do neo-institucionalismo é importante porque a luta pelo 
poder e por recursos entre grupos sociais é o cerne da formulação de 
políticas públicas. Essa luta é mediada por instituições políticas e 
econômicas que levam as políticas públicas para certa direção e privilegiam 
alguns grupos em detrimento de outros, embora as instituições sozinhas 
não desempenham todos os papéis - há também interesses, como nos diz a 
teoria da escolha racional, ideias, como enfatizam o institucionalismo 
histórico e o estrutural, e a história, como afirma o institucionalismo 
histórico.  
 

 A autora demonstra a integralização de quatro elementos que gerenciam as 

decisões, formulações e a implementação das políticas públicas focando seu 

processo de aplicabilidade e seu resultado: “a própria política pública (policy), a 

política (politics), a sociedade política (polity) e as instituições/regras”. (SOUZA, 

2008, p.83) 

 Nesta pesquisa, procuraremos conhecer o ‘por quê’ e o ‘como’ se formulou a 

política que possibilitou a implementação de um programa municipal intersetorial de 
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combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes, no ano 2000, em um 

município paulista de médio porte. Os conceitos de agenda política, e o quadro 

referencial do neoinstitucionalismo servirão como guia para esta análise, que 

procurará investigar os marcos legais, o quadro regulatório, bem como a 

participação de grupos de interesse, o papel dos indivíduos e das organizações 

envolvidas no processo decisório e atingidos pelo resultados de tais políticas 

pública. 

 

2.3 Os Instrumentos de Política Pública: Planos de prevenção e enfrentamento 
da violência doméstica contra crianças e adolescentes 
 

A violência é um fenômeno sócio-histórico e acompanha toda a experiência 

da humanidade. Não é em si, uma questão de saúde pública, segundo Minayo 

(2006a) e sim de saúde individual e coletiva, gerando um problema e exigindo a 

formulação de políticas públicas para sua prevenção e enfrentamento. 

A Legislação Brasileira reconhece a família, na Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 226, como um lugar importante e essencial para humanização e 

socialização da pessoa.  
 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§8°. O Estado asseguraráa assistência à família, na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 

 
No decorrer da história o Estado promoveu políticas públicas voltadas para a 

população mais desprovida, estruturando um sistema de proteção e assistência à 

criança e ao adolescente. Esse sistema previa o encarceramento destes com o 

intuito de protegê-los de situação de risco, e que resultava na perda do poder 

familiar  uma vez que, nesse sistema de privação de liberdade, os pais perdiam o 

direito sobre os filhos, pois não se faziam presentes no auxílio, criação e educação 

dos mesmos.  

Embora a preocupação com a delinquência juvenil possa ser identificada 

ainda no período Imperial, a responsabilização social precedeu a responsabilização 

do Estado sobre a questão. O cuidado aos ‘delinquentes’ se dava na ótica do 

assistencialismo e da filantropia. Fonseca (2012) afirma que, no Estado de São 

Paulo, no Brasil republicano e na virada do século XX, a função passa a ser 
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considerada uma função social, porém permanece delegada a instituições privadas 

filantrópicas. Segundo Minayo (2006a) a inclusão do tema violência na agenda 

política coincide com o término da ditadura e abertura para a democracia:  
 

No Brasil, a inclusão da violência e da criminalidade na agenda da 
cidadania coincide com otérmino (oficial) da ditadura militar. Os movimentos 
sociais pela democratização, as instituiçõesde direito e a forte pressão de 
algumas entidades não-governamentais e organizações internacionais,com 
poder de influenciar o debate nacional, foram fundamentais para tornar a 
violência social uma questão pública. (MINAYO, 2006a, p. 1262). 

 
Com o passar dos anos, a complexidade dos vínculos familiares frente às 

desigualdades sociais e a abertura política que instituiu uma nova Constituição de 

Direitos, demandou uma revisão das políticas e ações dirigidas à proteção social dos 

jovens, incluindo a violência. Mudanças começaram a ocorrer com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, caput e §º4º que menciona: 
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 
da criança e do adolescente. 
 

No bojo da Constituição Federal de 1988 é considerada um marco e um 

evento de mudança de rota na trajetória histórica da construção de políticas no país. 

Cria-se, com a instituição dos direitos civis, uma janela política para a elaboração 

dos diversos temas em pauta. A consciência coletiva formula a violência contra os 

jovens como problema, que é inserido na pauta e agenda política. Deste movimento, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é construído e promulgado em 1990. 

O ECA regulamenta o artigo 227 que, reproduzido acima, trata como dever do 

Estado, da sociedade e da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Minayo (2006a, p.1262) corrobora com tal necessidade quando afirma: 
 

No âmbito da proteção à infância, profissionais comprometidos com a saúde 
e com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes participaram 
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ativamente de um forte movimento em prol da cidadania deste grupo, que 
redundou na criação do Estatuto da Criança e da Adolescência (ECA), 
promulgado em 1990.  
 

A proteção que veio prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente 

culminou na previsão do direito infanto-juvenil que se fosse violado, violado também 

estariam os direitos humanos. Em 1990, tem-se a ratificação da Convenção sobre os 

Direitos da Criança. Em 1993, cria-se a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

Em 1996, a Secretaria dos Direitos da Cidadania através de um Plano de Ação do 

Ministério da Justiça implementou as diretrizes do Conselho Nacional da Criança e 

do adolescente – CONANDA, que tem por objetivo promover a defesa dos direitos 

da criança e do adolescente. Em 2000, o Governo Federal em parceria com 

organizações não governamentais elabora o Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infantojuvenil, tendo como principais objetivos a criação de Varas 

especializadas em crimes contra a criança e adolescente, desenvolver ações 

preventivas contra violência, criar programas educacionais, bem como capacitar 

agentes sociais. 

Com o nascimento da Constituição Federal de 1988, muitas foram as Leis, 

Planos, Ações, Programas instituídos para a prevenção e enfrentamento da violência 

doméstica contra a criança e adolescente, considerando o a violência como 

problema, e inserindo-a na agenda política. 

Assim nasce um aperfeiçoamento que ocasionou mudança nas Politicas 

Públicas, que passam a estender o olhar às crianças e aos adolescentes como 

sujeitos de direitos e obrigações, indissociáveis do seu contexto sócio familiar e 

comunitário. 

Nesse contexto institucional, ressalta-se a importância de proteger os vínculos 

familiares promovendo o desenvolvimento de programas, projetos e estratégias que 

operem as Politicas Públicas e possibilitem a formação de novos vínculos familiares 

e comunitários, priorizando a preservação dos vínculos originais, garantindo o direito 

à convivência familiar e comunitária, mesmo quando abalados frente à situação de 

violência doméstica. 

Denota-se que os Planos de prevenção e enfrentamento da violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, como instrumentos de política pública, 

devem possuir articulação intersetorial nos âmbitos dos governos federal, estaduais 

e municipais, bem como contar com a colaboração da sociedade civil.  
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Atualmente, no âmbito da formulação política, nota-se articulação intersetorial 

de governos no enfrentamento da violência contra criança e adolescente, 

formalizada em planos como o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - 2006 

(âmbito federal); o Plano de Assistência Social – PEAS (âmbito estadual – São 

Paulo) e o Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de São José dos Campos - 2008/2010 – CMDCA (âmbito municipal). 

2.3.1 Plano Nacional 
 

As políticas públicas dirigidas à proteção do jovem estão relacionadas à 

reorganização dos sistemas de proteção social, tanto no âmbito do desenvolvimento 

social como da saúde, bem como a propostas intersetoriais, que procuram integrar 

as políticas setoriais. 

No campo do Desenvolvimento Social, a regionalização do sistema prevista 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, aprovada em dezembro de 1993, 

foi ordenada pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, aprovada em 

novembro de 2005. A PNAS/2004 foi formulada por intermédio da Secretaria 

Nacional de Assistência Social – SNAS e do Conselho Nacional de Assistência 

Social- CNAS e traduziu o cumprimento das deliberações da IV Conferência 

Nacional de Assistência Social realizada em dezembro de 2003, em Brasília. A 

Política Nacional estabelece a implementação do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, o qual foi aprovado pelo CNAS através da Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Assistência Social– NOB/SUAS-2005. 

O SUAS possui como objetivos gerais para a proteção social básica prevenir 

situações de risco através do desenvolvimento e fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários e tem como foco a população que vive em estado de 

vulnerabilidade social e/ou fragilidade de vínculos afetivos. 

Paralelamente, em dezembro de 2006, é instituído o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária é descrito por seus autores como o resultado de um processo 

participativo de elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos os 

poderes e esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos 

internacionais, os quais compuseram a Comissão Intersetorial que elaborou os 
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subsídios apresentados ao Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes - CONANDA e ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

(BRASIL, 2006) 

Esse Plano trata da importância da preservação dos vínculos familiares, do 

apoio à reestruturação familiar e participação da família na comunidade local; 

apresenta diretrizes sobre centralidade da família nas políticas públicas, primazia da 

responsabilidade do Estado no fomento de políticas integradas de apoio à família; 

reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na 

superação de suas dificuldades; respeito à diversidade étnico-cultural; fortalecimento 

da autonomia da criança, do adolescente e do jovem adulto na elaboração do seu 

projeto de vida, reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional; adoção 

centrada no interesse da criança e do adolescente; controle social das políticas 

públicas. 

O Plano Nacional possui vários objetivos como: ampliar, articular e integrar as 

diversas políticas, programas, projetos, serviços e ações de apoio sócio-familiar para 

a promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência 

familiar e comunitária, bem como, aprimorar e integrar mecanismos para o co-

financiamento, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das ações 

previstas no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, tendo como referência a 

absoluta prioridade definida no artigo 227, da Constituição Federal de 1988, já 

citado, e no artigo 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública;  
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;  
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 1990) 
 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária pontua resultados programáticos 

mediante sua execução, buscando materializar o direito fundamental à convivência 
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familiar e comunitária de toda criança e adolescente, direito este previsto na 

Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e apresentado em diferentes 

políticas públicas. 

Dentre os resultados esperados, quanto a relação família/comunidade, o 

Plano Nacional busca implementar políticas efetivas de participação da sociedade 

no enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente – 

violência física, sexual, psicológica, negligência, abandono, exploração, trabalho 

infantil, tráfico, desaparecimento; Políticas de proteção social básica e de proteção 

social especial articuladas de forma a melhor defender o direito das crianças e 

adolescentes à convivência familiar e comunitária, dentre outras. 

O conjunto das ações do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária será 

implementado e implantado no horizonte de 09 anos (2007-2015), ficando 

estabelecidos os seguintes intervalos: 

• Curto Prazo: 2007-2008; 

• Médio Prazo: 2009-2011; 

• Longo Prazo: 2012-2015; 

• Ações permanentes: 2007-2015. 

Ressalta-se que a Política Nacional de Assistência Social prevê o 

desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais, mediante a situação de 

vulnerabilidade apresentada. Pretende-se que os programas e projetos sejam 

executados pelas três instâncias (federal, estadual e municipal), devendo ser 

articulados dentro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

2.3.2 - Plano Estadual 

 

Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e o modelo 

federativo brasileiro, que prevê a articulação dos três níveis de governo, o Estado de 

São Paulo formulou o Plano de Assistência Social – PEAS–2015 no âmbito estadual.

 Segundo o documento (SÃO PAULO, 2015), o Plano de Assistência Social – 

PEAS–2015 se apresenta como um instrumento para um planejamento estratégico 

com o fim de consolidar as políticas públicas de assistência social no Estado de São 

Paulo. 
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 O Plano Estadual de Assistência Social visa a implementação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), o fortalecimento da descentralização e da 

municipalização da assistência social e a redução das vulnerabilidades e 

desigualdades sociais, mediante ações programáticas a serem cumpridas pelo 

Estado de São Paulo no campo sócio assistencial. 

 A elaboração do Plano foi realizada em três ciclos: 

O primeiro ciclo focou o levantamento de diagnósticos regionais, utilizando 

dados enviados pelos municípios com o fim de permitir um planejamento que 

respeita as especificidades de cada município das 26 regiões apresentadas pelas 

Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS, no âmbito 

das Prefeituras. 

O segundo ciclo resultou na estruturação do Plano em quatro eixos: proteção 

social básica; proteção social especial; transferência de renda e benefícios; e ações 

intersetoriais. 

 O terceiro ciclo, mediante consertos finais do documento, teve a finalidade de 

apresentá-lo às Diretorias Regionais de assistência e Desenvolvimento Social – 

DRADS, aos Municípios e ao Conselho Estadual de Assistência Social – CONSEAS. 

 O Plano apresenta a região do Vale do Paraíba como parque industrial 

altamente desenvolvido, destacando-se por concentrar uma parcela considerável do 

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, sendo uma das quinze mesorregiões do 

Estado de São Paulo, formada pela união de 39 municípios agrupados em seis 

microrregiões: Bananal (Vale Histórico); Campos do Jordão (Serra da Mantiqueira); 

Caraguatatuba (Litoral Norte); Guaratinguetá (Vale Histórico); Paraibuna/Paraitinga 

(Serra do Mar e Serra da Bocaina); São José dos Campos. Considerando como as 

cidades mais importantes: São José dos Campos que é a maior cidade da região, 

Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. 

 O Plano Estadual apresenta como serviços da Proteção Social Básica, dentre 

outros: 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF, este serviço 

apresenta um caráter continuado com o fim de fortalecer a função social de proteção 

àfamília, prevenindo a ruptura de laços, contribuindo para a busca de melhores 

condições da qualidade de vida através de espaços coletivos, utilizados para escutar 

e trocar vivências familiares, tendo como público alvo as famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 
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 Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possuem quatro 

vertentes organizadas ao redor do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família, por faixa etária, tendo como objetivo a prevenção de possíveis situações de 

risco da população em geral, visando a melhoria da qualidade de vida do cidadão; 

esses serviços também possuem o escopo de prevenir a institucionalização e a 

segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos lhes dando oportunidade de 

acesso a informação sobre direitos, obrigações e participação dos cidadãos na 

comunidade. O Plano prevê que tais serviços podem ser oferecidos através de 

trabalhos em grupos com o fim de desenvolver trocas culturais, desenvolvendo o 

sentimento de pertencimento e identidade, fortalecendo vínculos familiares, 

incentivando a socialização e a convivência comunitária. 

 Os Serviços para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, foca a constituição 

de espaço de convivência, com a finalidade de promover a formação para 

participação e cidadania, buscando efetivar a autonomia das crianças e 

adolescentes de acordo com suas potencialidades. Esse Serviço é pautado em 

experiências levando-se em consideração formas de expressão, interação, 

aprendizagem, sociabilidade e proteção social, incluindo crianças e adolescentes 

com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações de 

direitos, cujas atividades contribuem para resignificar vivências de isolamento e de 

violação. 

 O Plano Estadual prevê Programas e Ações Intersetoriais para efetivar 

politicas públicas compondo projetos que sejam formulados e realizados 

setorialmente, realizando ações integradas e articuladas conjuntamente com 

diversas áreas governamentais do segundo setor (mercado) e do terceiro setor 

(sociedade civil organizada). O Plano identifica como fundamental para efetivação 

das ações intersetoriais, a atuação em rede, participação e territorialização: 

 A Atuação em Rede: é norteada pela forma de fomentar trocas de 

experiências e conhecimentos buscando uma visão mais clara e complexa das 

realidades sobre as quais atuam os atores e as organizações. Integrando ações de 

entidades e órgãos para gerar maior espaço de colaboração entre os envolvidos. 

 A Participação: implica no envolvimento de forma ativa da população, através 

de organizações representativas para a implementação de politicas públicas, 

incentivando atuação direta da comunidade local nos assuntos públicos para buscar 
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soluções de seus próprios problemas. O Plano identifica como condição fundamental 

para o desenvolvimento local. 

 A Territorialização: implica em identificar os problemas concretos, suas 

potencialidades, suas soluções, tendo por base os recortes territoriais que 

reconheçam núcleos populacionais em situações similares, buscando a intervenção 

por meio de políticas públicas, com o propósito de atingir resultados integrados 

promovendo melhores condições de vida. O Plano fundamenta essa ação 

intersetorial como um pressuposto de que os problemas sociais e econômicos geram 

uma vulnerabilidade social que quando contrapostos demonstram uma característica 

específica em determinada região ou localidade. 

 Dentre as ações previstas no Sistema Integrado de Ações Intersecretariais – 

SIAI, o Plano Estadual prevê o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte, tendo como objeto promover o enfrentamento à violência, ao 

abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, segundo previsão no 

Plano essa ação ficaria sob a coordenação da Secretaria Estadual da Justiça e 

Cidadania. 

 

2.3.3 Plano Municipal 

 

O município de São José dos Campos instituiu muito precocemente, em 

comparação ao âmbito nacional, espaços de participação social para a discussão de 

políticas de enfrentamento à violência contra crianças e jovens.  Em 11 de dezembro 

de 1989, foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) de São José dos Campos, através da Lei 3676 de 11 de dezembro de 

1989, que foi consolidada pela Lei 6468/2003 em atividade desde 1990. Apesar de 

inúmeras ações desenvolvidas, a formulação de um Plano de Ação ocorreu apenas 

no ano de 2008, quando é instituído o primeiro Plano de Ação do CMDCA – Biênio 

2008-2010, atualmente em vigor. 

O CMDCA foi composto pelos segmentos da educação, saúde, cultura 

esporte, lazer, assistência social, segurança e justiça representado por dez 

membros, sendo que cinco eram indicados pelo poder público municipal e cinco pela 

sociedade civil, dentro de suas respectivas áreas de atuação. O CMDCA foi 

instituído como órgão deliberativo e controlador de políticas públicas, tendo como 
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finalidade gerenciar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

FUMDICAD, destinando verbas para organizações governamentais e não 

governamentais. Tendo como objetivo principal ou de atender as necessidades da 

política de atenção à criança e adolescente de São José dos Campos. 

O Plano de Ação (2008-2010) tem como objetivo estabelecer as diretrizes e 

um plano de ação do CMDCA, com a finalidade de orientar as ações do conselho no 

sentido de fortalecer as políticas sociais básicas, como educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer, bem como implementar as políticas de proteção e garantia de 

direitos, por meio de políticas integradas e ações articuladas entre a esfera 

governamental e a sociedade civil. 

Entre as diretrizes do plano encontram-se: articulação do CMDCA com as 

diversas Políticas Publicas municipais de atendimento à criança e adolescente; 

incentivo às ações de prevenção tais como: prevenção da violência à criança ou 

adolescente com ênfase na violência sexual e trabalho infantil dentre outras; 

estabelecimento de políticas públicas aos adolescentes; articulação dos diversos 

programas, projetos ou serviços e mobilização da sociedade civil. (PMSJC, 2008-

2010, pp. 07-08) 

Percebe-se a conformidade do Plano com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que estabelece, no artigo 70, como dever de todos a prevenção da 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 

O Conselho, quanto à prevenção, possui como uma de suas diretrizes o 

combate à violência contra a criança e o adolescente por meio da instituição e 

promoção da convivência social, do fortalecimento dos vínculos das crianças e 

adolescentes, do estímulo à valorização do esporte como forma de melhoria da 

qualidade de vida. Propicia como uma de suas estratégias a articulação dos serviços 

de atendimento às crianças e adolescentes vitimas de violências, tendo como 

parcerias a Secretarias Municipais, empresas, universidades, comércio local, meios 

de comunicação e Conselhos Municipais afins. 
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CAPÍTULO 3 

DAS POLÍTICAS AOS PROGRAMAS: VIOLÊNCIA COMO OBJETO DE 
PROGRAMAS INTERSETORIAIS 

 

3.1 Programas que tratam de políticas públicas para enfrentamento da 
violência doméstica contra criança e adolescente 
 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006), pautou a 

violência na agenda política como objeto de ação intersetorial e, para seu 

cumprimento, orienta a estruturação dos Planos Estaduais, que, por sua vez, se 

efetivam em projetos, programas e ações. Dentre várias experiências relacionadas 

ao tema, pode-se citar: o Programa de enfrentamento da violência contra criança e 

adolescente através da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação 

de Risco para a Violência, na cidade de Curitiba (CURITIBA. Prefeitura Municipal, 

2006); a ação integrada para o combate e prevenção da violência doméstica contra 

crianças e adolescentes do Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV), 

na cidade de São Paulo (SÃO PAULO. Prefeitura Municipal, 2000) e o Programa 

Sentinela, na cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso (CUIABÁ. Prefeitura 

Municipal, 2000) que também atua no combate e prevenção de violência contra 

criança e adolescente atuando como sistema intersetorial. 

 Alguns municípios se destacam no desenvolvimento de ações específicas 

dirigidas ao combate e à prevenção da violência contra criança e adolescente. A 

cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, possui, desde 1998, um Programa 

estruturado na forma de Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação 

de Risco para a violência, que se originou de uma união de esforços das 

Secretarias, de Programas e de organizações não governamentais, a partir da 

instituição da Ficha de Notificação de casos de violência, conforme descrito e 

analisado por Pfeiffer (2011, p.478): 
Em Curitiba, iniciou-se, no ano de 1998, um trabalho de enfrentamento da 
violência, com a união de esforços das diversas Secretarias, Programas, 
organizações não governamentais voltadas à área da infância e da 
adolescência, bem como da Sociedade Paranaense de Pediatria. Formulou-
se uma ficha de notificação única e padronizada e instituiu-se um trabalho 
de capacitação para os profissionais que atuam com crianças e 
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adolescentes para prevenção, diagnóstico, avaliação do nível de gravidade 
de cada caso, notificação e acompanhamento das situações de risco para 
violência. Desde 2002, as notificações passaram a ser analisadas e 
armazenadas em um banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde, 
instituindo-se o Programa Rede de Proteção das Crianças e Adolescentes 
em Situação de Risco para Violência.  
 

A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Curitiba foi criada no ano 

2000, baseia-se em um conjunto de ações integradas e intersetoriais para prevenir a 

violência e proteger a criança e o adolescente em situação de risco. Atua na criação 

de medidas preventivas, no Município, com o objetivo de enfrentar o problema, que 

foi incluído na agenda Federal e Estadual, e contribuir para uma mudança cultural 

em relação ao problema com a finalidade de prevenção nas situações de violência. 

(CURITIBA. Prefeitura Municipal, 2008, p. 17). 

No âmbito estadual, esta iniciativa municipal pode ter contribuído para a  

precoce formulação do Plano Estadual do Paraná (Paraná, 2006), que logo foi 

estruturado em conformidade com o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência, 

Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes e o Plano de 

Segurança Pública. O Plano Estadual foi criado com o com o objetivo de estabelecer 

um conjunto de ações articuladas que permita a intervenção técnica, política e 

financeira para o enfrentamento das diversas modalidades de violência e do abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado do Paraná (Paraná, 2006). 

O Plano Estadual prevê uma ação multidisciplinar e tem como uma de suas 

diretrizes na prevenção e atendimento: “Efetuar e garantir o atendimento 

especializado e em rede às crianças e aos adolescentes em situação de violência e 

as suas famílias, por profissionais especializados e capacitados.” (PARANÁ, 2006, p. 

4). 

Njaine et al. (2006), em 2006, analisou diversas iniciativas de redes de 

prevenção à violência implantadas no país. Descreveu a Rede de Proteção à 

Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a Violência, de Curitiba, como 

tendo estrutura de coordenção municipal, regionais e locais, que desenvolviam 

ações articuladas entre si, sendo necessário que essa intersetorialidade fosse 

constante para propiciar um novo olhar da família, dos profissionais com o fim de 

prevenir, orientar, diagnosticar e prestar assistência por meios de equipamentos 

legais disponíveis para este fim e afirmou: “Uma premissa importante trazida pela 

Rede de Curitiba para essa nova concepção de trabalho integrado e intersetorial é o 
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entendimento de que essa tarefa é uma “constante construção”. (NJAINE et al. 2006, 

p.1317). 
 

 Outro exemplo de ação integrada para o combate e prevenção da 

violência doméstica contra crianças e adolescentes citado por Njaine et al. (2006) 

encontrava-se na cidade de São Paulo, no Centro de Referência às Vítimas de 

Violência (CNRVV). Esse Centro é um dos quatro Núcleos que compõem o Instituto 

Sapientiae, que possui como um dos objetivos a criação de redes de proteção a 

pessoas em situação de violência doméstica. (MINAYO, 2006b, p. 36) 

 O Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV), segundo Njaine, et 

al. (2006) possuía equipes que, com recursos financeiros provenientes dos setores 

público e privado formavam pólos em comunidades da cidade de São Paulo, onde 

se reuniam colaborativamente educadores, pais, crianças e adolescentes. Esses 

pólos promoviam palestras, oficinas de dramatização e jogos de interação, 

ocorrendo integração dos profissionais responsáveis por crianças e adolescentes 

como diretores de escola, agentes de saúde e membros do conselho tutelar. 
 

O CNRVV desenvolveu uma metodologia para a criação de pólos, 
sistematizando essa importante iniciativa. A rede atua em diversas etapas 
de prevenção: identificação e reconhecimento das sinais de risco, 
notificação, acompanhamento da criança, do adolescente e da família, 
apoio legal para quem necessita. E quando é possível, atende também o 
agressor. (NJAINE et al., 2006, p. 1320) 
 

 Gomes et al. (2006), também no ano de 2006, em artigo que trata de êxitos e 

limites na prevenção da violência: estudo de caso de nove experiências brasileiras, 

afirmou que Centro de Referência às Vítimas de Violência da forma como  articulado 

tornara-se um pólo de prevenção à violência: 
 

Dessa forma, a instituição, uma vez capacitada, transforma-se em "pólo de 
prevenção", tornando-se uma multiplicadora dessas idéias e ações no seu 
entorno. A capacitação é feita segundo uma metodologia participativa, cujo 
objetivo final é deixar naquela instituição referências de multiplicadores. 
(GOMES et al., 2006, p. 1294) 
 

 O Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV) criou também o 

Projeto Resgate Cidadão (SÃO PAULO. PREFEITURA, 2003) que visava atingir 

profissionais da rede SUS municipal, população em geral, rede de parceiros da 

sociedade civil, outras Secretarias da Prefeitura Municipal de São Paulo. A 

articulação do Projeto Municipal se fez com todos os interlocutores em cada 
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Subprefeitura e com representantes das diversas áreas temáticas da Secretaria 

Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo. (SÃO PAULO, 2003, pp.1-2) 

 O trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência às Vítimas de Violência 

(CNRVV) através do Projeto Resgate Cidadão tinha como meta principal formar os 

adolescentes para serem agentes multiplicadores de ações de prevenção da 

violência e promoção da cidadania. (NJAINE et al., 2006, p 1320). 

 Desta forma, tem-se uma rede de combate e prevenção à violência articulada 

que também possuía a tarefa de fazer com que a violência, suas causas e 

consequências fossem reconhecidas como um problema que afeta os cidadãos e a 

coletividade. 

 Como outro exemplo, tem-se o Programa Sentinela, na cidade de Cuiabá, no 

Estado do Mato Grosso, direcionado ao atendimento e prevenção de violência 

contra criança e adolescente (GOMES et al., 2006). Em 2006, o público atendido era 

formado por vítimas de abuso e exploração sexual. As crianças e adolescentes eram 

atendidas por equipe multidisciplinar, que atuava desde o atendimento até a 

implementação e acompanhamento de oficinas. O Programa também envolvia ações 

para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários como o acolhimento à 

família, visitas domiciliares e na escola. (GOMES et al., 2006, p. 1294). 

 Diferente dos demais, este Programa era desenvolvido pela Secretaria de 

Bem Estar Social, que coordenava um Comitê de organizações focados na 

mobilização, no esclarecimento e entendimento sobre a violência, comunicando os 

serviços ofertados pelo Programa. 

 O Programa realizava atendimento multidisciplinar a crianças e adolescentes 

por meio de profissionais da área da saúde como médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, psicólogos entre outros. 
 

A assistente social faz o trabalho do acolhimento à família, ou encaminha 
algum membro da família que necessita para o psicólogo, quando 
necessário. Segundo os coordenadores há uma proposta de se ampliar a 
equipe com a chegada de uma pediatra e uma ginecologista. O Programa 
promove a capacitação de todo o grupo do Programa Sentinela: desde 
quem trabalha na entrada, nos serviços gerais, do motorista aos técnicos. 
(MINAYO, 2006b, p. 27) 
 

No atendimento multidisciplinar o profissional da área de assistência social 

verificava a situação de violência que envolvia a criança ou adolescente, e poderia 

encaminhar a vítima a outros profissionais conforme necessidade de atendimento e 

amparo à vítima e sua família, não havendo uma regra específica de atendimento, 
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pois o segmento dependeria da situação em que se encontrava a vítima e suas 

circunstâncias. Minayo (2006b, p. 27) afirma: “A assistente social também efetua 

visitas domiciliares para obter dados sobre cada caso de violência sexual: apura se 

houve omissão da família”.  

 O Programa atuava no âmbito escolar, quando realizava levantamentos 

comportamentais e educacionais da vítima, no que tange ao seu aproveitamento na 

instituição de ensino. Estabeleceu-se uma parceria com o Conselho Tutelar e com o 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e a Vara da Infância e Juventude. Na 

ausência de participação das vítimas em decorrência da negativa familiar, o 

Conselho Tutelar era comunicado e promovia a reintegração do assistido no 

Programa, mesmo que houvesse enfrentamento da não aceitação familiar. Ressalta-

se que se tratava de uma experiência intersetorial no combate da violência, bem 

como na prevenção ao realizar o atendimento efetivo de casos que envolvam 

criança e adolescente em situação de risco. 

Observa-se, a partir dessas iniciativas, o desenvolvimento de diferentes 

propostas de ações intersetoriais, em rede, ora com protagonismo público ora com 

protagonismo da sociedade civil, amparadas no aparato legal fornecido pelo ECA e 

articuladas às regulamentações daquela normativa desdobradas, como os Planos 

Estaduais de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Tomando 

a violência como objeto complexo, a articulação dos serviços em redes inova os 

arranjos institucionais e abre espaço para a institucionalização de atividades 

intersetoriais, prática não usual à organização do sistema público no país, cuja 

atuação é majoritariamente setorial. 

 

3.2 As diferentes áreas de conhecimento que atuam nos Programas de 
enfrentamento da violência doméstica contra criança e adolescente – a 
necessária intersetorialidade 

 

As diferentes áreas de conhecimento estão presentes na formulação e análise 

de políticas públicas e na implementação de programas, ações e projetos previstos 

nos instrumentos de política pública através dos Planos de prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica contra criança e adolescentes em nível 

federal, estadual e municipal. 
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A despeito de as políticas públicas e sociais serem majoritariamente 

elaboradas e organizadas de forma setorial (saúde, educação, habitação), no campo 

da prevenção e enfrentamento da violência contra criança e adolescente e 

promoção da convivência familiar e comunitária, a intersetorialidade está presente 

quando se busca um breve histório de Leis e Portarias relativas ao tema desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990. Este ordenamento legal incumbiu o Sistema Único de Saúde 

– SUS de promover o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes em 

situação de violência e estado de vulnerabilidade, mediante atenção integral que 

pressupõe o acesso universal e igualitário aos serviços nos três níveis de governo 

(federal, estadual e municipal). Esse trabalho conjunto, articulado, demanda o 

aperfeiçoamento de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças, 

guiados pela atenção humanizada e organizando o trabalho em rede. 

No campo da saúde, o Ministério da Saúde, como gestor do SUS, seguindo 

recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS feitas na Assembleia 

Geral das Organizações das Nações Unidas - ONU em 1996, declarou que a 

violência se constitui em um importante problema para a saúde pública (BRASIL, 

2010), constata-se assim, que a violência se insere na agenda mundial e nacional da 

saúde. 

Nesse contexto da violência como uma questão de saúde pública, o Ministério 

da Saúde legisla sobre o tema por meio de várias Portarias, dentre elas, a que 

estabelece a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências (Portaria nº 737/2001), a que definiu o instrumento de notificação às 

autoridades competentes para os casos de suspeita ou de confirmação de violência 

contra crianças e adolescentes (Portaria nº 1.968/2001 - ressalte-se aqui a 

precocidade do município de Curitiba, que instituiu a notificação em 1998, 

antecedendo a orientação nacional) e a que criou a Política Nacional de Atenção às 

Urgências (Portaria nº 1.863/2003). A partir de 2006, um conjunto de orientações do 

Ministério da Saúde que promove a organização de eixos de ações para promover 

atenção à saúde e inserem a assistência integral às pessoas em situação de 

violência na Política Nacional de Promoção da Saúde (Portaria nº 687/2006), na 

Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 648/2006), e nas diretrizes para 

organização de redes de atenção integral às urgências (Portaria nº 1.020/2009). 

Nessas portarias do Ministério da Saúde e em outras vigentes, constata-se a 
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interligação das três esferas de governo do SUS e a ênfase na intersetorialidade 

para a implementação de políticas públicas, bem como aos instrumentos legais para 

promover a formação de redes de prevenção e proteção a pessoas em situação de 

violência. 

A definição de política pública nos leva a olhar para o “locus” onde estão os 

interesses, as ideias e preferências em sua aplicação, ou seja, os governos e a 

sociedade. Ainda que as definições de políticas públicas possuam diferentes 

abordagens, encontramos uma visão de que o todo é mais importante do que os 

indivíduos, as instituições e os interesses na aplicação de política pública em áreas 

multidisciplinares. Souza (2006) afirma que: 
 

[...] do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a 
política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está 
nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por 
isso, uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias 
construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia. As 
políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 
qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações 
entre Estado, política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela 
qual pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência política, 
sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais 
aplicadas – partilham um interesse comum na área e têm contribuído para 
avanços teóricos e empíricos. (SOUZA, 2006, p. 69) 

 
 A questão da violência tratada na agenda da saúde e na implementação de 

políticas públicas demanda um trabalho em rede, de forma articulada, com base na 

cooperação entre as organizações que, através de articulação política, negociam e 

dividem recursos que serão utilizados conforme os interesses e necessidades. A 

criação de redes pressupõe que as decisões sejam tomadas de forma horizontal 

com fundamento nos princípios de igualdade, solidariedade, democracia e 

cooperação. 

 A palavra rede vem do Latim “retis”, que significa “entrelaçamento de fios”, 

com o passar do tempo a palavra rede passou a ter novos significados e ser utilizada 

em diversas áreas. Na área de políticas públicas ela é usada para desenvolver 

ações conjuntas em nível municipal, regional, nacional e internacional, a fim de 

buscar concretizar uma sociedade mais democrática, como preleciona a 

Constituição Federal de 1988. 

 Meirelles e Silva (2007) afirmam que o conceito de rede se transformou em 

uma alternativa prática de organização, capaz de responder às demandas sociais do 

mundo contemporâneo e ressaltam: 
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Tal método de trabalho permite a troca de informações, a articulação 
institucional e até mesmo a formulação de políticas públicas para a 
implementação de projetos comuns que contribuem para a integralidade da 
atenção, defesa, proteção e garantia de direitos das crianças, dos 
adolescentes e suas famílias em situação de violência. (MEIRELLES; 
SILVA, 2007, p. 141) 
 

 Para se organizar redes, na área de políticas públicas, é necessário um 

conjunto de serviços que sejam vinculados entre si por uma missão única, por 

objetivos comuns e ação cooperativa que permita conceder uma atenção contínua e 

integral ao fim a que se destina. 

Njaine et al. (2006), no mesmo sentido, afirma que “para integrar uma rede 

como uma estrutura dinâmica, é imprescíndivel que seus integrantes estabeleçam 

uma ligação entre si, compartilhem valores e objetivos comuns, decodificáveis em 

um processo de comunicação. (NJAINE et al., 2006, p. 1314) 

 Para fortalecer uma rede de enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes é primordial que os atores de organizações envolvidas se integrem se 

comuniquem e estejam capacitados para enfrentar problemas concretos e comuns, 

cuja solução não depende apenas de um isoladamente. Busca-se a integração de 

vários setores como a saúde, educação, assistência social, acesso à justiça, grupos 

de interesse e a sociedade civil. 

 Njaine et al. (2006, p.1321), na mesma obra, enfatiza que:  
 

[...] a construção de redes, por ser uma estratégia de ação nova, exige 
investir em capacitação e incentivo dos participantes, para que todos 
possam se comunicar de forma ágil e clara. Esse é o grande e permanente 
desafio a ser enfrentado, que requer a participação de ambos setores 
sociais como, por exemplo, a mídia, a educação, a saúde e os movimentos 
comunitários. Trata-se de prover informação que possibilite a 
transformação, não somente por meio da aquisição de conhecimento formal 
sobre a violência, mas, principalmente, por intermédio da promoção da 
cidadania como forma de enfrentamento da violência.  

 
 As redes de atenção e atendimento à violência contra criança e adolescente 

são formadas por vários serviços articulados, que realizam a atenção primária à 

saúde e demais serviços de proteção social e se desdobram em outros serviços 

especializados, com o objetivo de garantir o integral cuidado à população a que se 

destinam. 

 A abordagem nos casos de violência contra crianças e adolescentes é 

complexa, delicada, entende-se como fundamental a participação de profissionais 

com formações diversas que efetuem abordagens individuais, familiares e 
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comunitárias. Desde o início do atendimento, é preciso que seja feito uma avaliação 

multidisciplinar para avaliar o nível de gravidade da situação de violência, deve-se 

analisar vários fatores, posto que por muitas vezes a criança ou o adolescente pode 

não apresentar lesão corporal física, o que não os afastam de terem sido vítimas de 

violência. 

 O sistema de saúde, muitas vezes, é o primeiro equipamento público que 

identifica a vítima de violência. Em geral, a rede de atenção para atendimento à 

criança e ao adolescente atendimento à criança e ao adolescente em situação de 

violência está vinculada a um estabelecimento de saúde público ou conveniado com 

a rede SUS - Sistema Único de Saúde. Esse atendimento deve ser composto de 

profissionais com formações diversas como médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, podendo também haver 

pedagogos, dentistas, advogados, dentre outras categorias de profissionais, 

considerando a capacidade e instalações que são oferecidas pelo serviço. (BRASIL, 

2010) 

 Nesse contexto, destaca-se que é crucial que cada Município formule, 

organize e estruture uma rede de proteção social, que articule a saúde com as redes 

de assistência social, de educação, de esporte, lazer e cultura, e com os 

mecanismos de acesso à justiça como: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a 

Vara especializada da Infância e Juventude, se existir, o Conselho Tutelar, bem 

como a sociedade civil organizada no espaço territorial para atender as crianças, 

adolescentes e suas famílias em situação de violência. 
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CAPÍTULO 4 
 
PROGRAMA AQUARELA COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 Este capítulo aborda a trajetória de implantação e implementação de políticas 

públicas no enfrentamento da violência contra criança e adolescente na cidade de 

São José dos Campos, desde a década de 1970 até início de 2015, traçando um 

paralelo com as políticas nacionais, estaduais e municipais em cada período até 

chegar ao Programa Aquarela como projeto instituído, seu desenvolvimento e 

desdobramento, tornando-se programa e sendo inserido como serviço, mediante 

cumprimento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, em 2014. Nesta nova 

organização da rede de assistência social, os serviços de cuidado às vítimas estão 

localizados nos CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 

os quais são vinculados aos CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. Na 

configuração de um sistema único, descentralizado, os CREAS buscam fornecer 

apoio especializado a pessoas e famílias que tenham seus direitos violados, 

enquanto que o CRAS é tratado pela legislação como uma unidade pública com o 

fim de atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Ao final 

do capítulo aborda-se o olhar dos entrevistados como agentes instituintes do 

Programa Aquarela, como surgiu a ideia de implementar o serviço, suas motivações, 

sua instituição e o que representou essa experiência para o município de São José 

dos Campos. 

 

4.1 Preâmbulos e Trajetórias 
 

Em 30 de janeiro de 1970 o então governador indicado pelo Regime Militar 

Roberto Costa de Abreu Sodré anuncia o coronel Sérgio Sobral de Oliveira como 

prefeito de São José dos Campos. Em 03 de fevereiro de 1970, as 10 horas, Sobral 

foi empossado oficialmente pelo governador Abreu Sodré no gabinete do então 

secretário de Justiça do Estado Hely Lopes Meirelles, em São Paulo. No dia 05 de 

fevereiro de 1970, as 6 horas da manhã o coronel Sobral inicia seu primeiro dia de 

trabalho na Prefeitura de São José dos Campos e segue por cinco anos e meio até 

08 de julho de 1975, quando transmite o cargo a Ednardo de Paula Santos. 

(QUEIROZ, 2008, p. 120 e 147) 
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Sobral foi um prefeito reconhecido por ser executor de grandes projetos 

viários. Porém, tinha especial atenção pelo ensino profissionalizante para a 

formação de crianças e adolescentes. Assim, logo nos primeiros meses de governo 

criou o chamado Projeto Brasil, o qual fora o embrião da FUNDHAS - Fundação de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente “Prof. Hélio Augusto de Souza”, o Projeto 

foi instalado na Vila Industrial (Zona Leste do Município) e tinha como objetivo 

ministrar cursos profissionalizantes como mecânica, marcenaria e funilaria a jovens 

e adolescentes carentes. 

Por volta de 1971, Sobral implanta o sistema de recolhimento de lixo em 

sacos plásticos, o que foi considerado novidade em todo o País, mas fora 

surpreendido no primeiro dia, os sacos foram furados e o lixo espalhado por várias 

ruas do centro da cidade. Ato contínuo, Sobral tomou a postura de descobrir o que 

estava acontecendo. Queiroz, 2008, menciona trecho da entrevista com a Chefe de 

Gabinete do prefeito, Sra. Terezinha dos Santos Kojio: 
 

‘Seu’ Sérgio então chamou algumas pessoas e pediu para que elas 
fizessem uma campana para descobrir o que estava acontecendo. 
Descobriu-se então que era arte de vários adolescentes. Nessas horas ‘seu’ 
Sérgio era muito calmo. Ele nos chamou e disse que era necessário integrar 
esses jovens, atendê-los socialmente e ensinar uma profissão para que não 
se tornassem marginais”. (apud QUEIROZ, 2008, p. 138) (grifo da autora) 

 
A partir desse fato surgiu o Projeto “Fiscais do Lixo”, o qual transformaria os 

jovens adolescentes infratores em fiscais da limpeza pública com o intuito de evitar 

atos de vandalismo. Os jovens participantes do projeto teriam carteirinha e 

ganhariam um valor fixo por semana para que ninguém rasgasse os sacos de lixo. 

Ressalta-se que, à época, com a instituição do Projeto “Fiscais do Lixo” ocorreu uma 

espécie de “contratação” pelo poder público de vários adolescentes tidos como 

delinquentes, oportunidade de ser implantado um espécie de modelo institucional 

para acolher adolescentes que praticavam vandalismo, esse acolhimento foi feito na 

forma de contratação, para que ocorre a inserção de trabalho desses adolescentes, 

embora numa posição subalterna, capacitados para ocupações pouco valorizadas 

socialmente. Constata-se que ocorreu uma ação educativa prestada pelo município 

como inserção social subalterna, sendo tratada não como política de direitos, mas 

como uma forma de evitar a marginalidade associada à pobreza, como ressaltado na 

análise histórica das políticas do Estado de São Paulo por Fonseca (2012). 
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Em 1972, Sobral criou o “Clubinho”, que proporcionava orientação para 

crianças e adolescentes. E em 1974, implantou o Fundo de Promoção Social, para 

auxiliar o Município em ações de desenvolvimento social. 

Em 1974, o prefeito Sobral conhecia um assistente social de nome Hélio 

Augusto de Souza, recém-formado pela Faculdade de Serviço Social de São José 

dos Campos, e já professor assistente do professor Geraldo Vilhena, o qual lhe 

indicou ao prefeito Sobral. 

Geraldo Vilhena de Almeida Paiva, graduado em Admistração Pública pela 

FGV – Fundação Getúlio Vagas e Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora, é um dos personagens da história de São José dos Campos a desbravar a 

Assistência Social no município. Lecionou entre 1963 a 1964 como professor auxiliar 

na Universidade Federal onde se formou, quando então foi preso pelo regime militar 

que derrubou o então presidente João Goulart, em 31 de março de 1964. Professor 

Geraldo Vilhena, como é conhecido, foi também professor fundador da Faculdade de 

Serviço Social da Universidade de Taubaté, mas em 1968 foi demitido devido ao seu 

posicionamento contra o regime militar e sua ativa participação nos movimentos 

estudantis. Após ser demitido da Unitau, o então prefeito de São José dos Campos, 

em 1969, Elmano Ferreira Veloso  pediu ao Professor Geraldo que lhe ajudasse a 

realizar um projeto de lei para criar o Departamento do Bem-Estar Social, o qual fora 

criado sob a coordenação do Prof. Geraldo. 

Diante desse elo político entre o prefeito e o professor Geraldo, em 10 de 

maio de 1969, foi criada a Faculdade de Serviço Social de São José dos Campos e 

o professor Geraldo mantendo dupla atuação na Prefeitura Municipal e à frente da 

Faculdade de Serviço Social, intermediou a contratação dos primeiros estagiários 

em Serviço Social da prefeitura municipal da cidade.  Várias foram suas atuações no 

campo da Assistência Social no município, dentre as que se destacam, à época, foi 

a solicitação dos militares ao Professor Geraldo para que ele desenvolvesse um 

Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente, esse Programa era para o 

prefeito nomeado, que tomaria posse em 1970, o Brigadeiro Sérgio Sobral de 

Oliveira. (PAULA, 212, p. 309-310) 

Desse fato surgiu a ligação do prefeito Sobral e o professor Geraldo, assim 

explica-se o porquê ele indicou seu ex-aluno e professor assistente Hélio Augusto de 

Souza ao prefeito Sobral. 
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Destaca-se que o Professor Geraldo Vilhena continuou sua incessante luta ao 

combate de violação de direitos em vários segmentos e até dezembro de 2013, 

lecionou na Faculdade de Serviço Social da Univap – Universidade do Vale do 

Paraíba, estando aposentado atualmente. 

Assim, Hélio Augusto de Souza foi convidado por Sérgio Sobral de Oliveira, 

então prefeito, a ocupar a função de “Grande Chefia”, espécie de encarregado de 

setor, atuando na área da Cultura, sendo organizador de eventos, subordinado à 

Secretaria de Educação, à época chefiada pela Sra. Fátima Manfredini. (QUEIROZ, 

2008, p. 294) 

Hélio Augusto de Souza nasceu em 27 de julho de 1947, no Bairro da Saúde, 

em São Paulo, filho de imigrantes da Ilha da Madeira, seus pais Manoel de Souza e 

Ana Salvador de Souza eram donos de um restaurante itinerante em feiras 

agropecuárias. Na década de 70, trabalhava como estagiário e fazia faculdade de 

Serviço Social na Fundação Valeparaibana de Ensino, onde se formou em 1973. 

Em 08 de julho de 1975, sai o prefeito Sobral e Ednardo de Paula Santos é 

nomeado prefeito de São José dos Campos, seu mandato durou três anos, três 

meses e 14 dias até que o município retomou o direito democrático de eleger seu 

próprio prefeito em 1978. Durante sua administração, Ednardo promoveu obras 

sociais e urbanísticas no município como a construção do primeiro Pronto-Socorro 

da cidade, situado na Vila Industrial (Zona Leste); a implantação de seis Unidades 

Básicas de Saúde – UBS; o Calçadão da Rua Sete de Setembro (centro da cidade), 

a construção da Avenida Fundo do Vale, dentre outras. O “Clubinho” que cuidava de 

crianças e adolescentes e o Projeto Brasil que propiciavam cursos 

profissionalizantes aos jovens e adolescentes foram mantidos durante seu mandato. 

Em 1976, Hélio Augusto trabalhando na Divisão de Cultura da Prefeitura com 

o então prefeito Ednardo, foi coordenador de campanha a vereador de Robson 

Marinho, seu amigo de longa data, quando trabalhou na Breda Turismo como 

auxiliar de escritório. Em 1978, Robson Marinho se elege deputado estadual e Hélio 

Augusto de Souza torna-se seu assessor parlamentar. Como deputado, Robson 

contribui para o processo político que levou ao restabelecimento da autonomia 

política de São José dos Campos, ou seja, a cidade voltou a ter o direito de escolher 

o seu prefeito, assim Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua se elege prefeito em 1979 

e exerce seu mandato até 1982, ocasião em que Hélio Augusto foi seu Chefe de 

Gabinete, nessa oportunidade ele iniciou a implantação do COSEMT – Centro de 
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Orientação Socioeducativo ao Menor Trabalhador. (QUEIROZ, 2008, p. 297) 

Observa-se que as ações instituídas dirigidas às crianças em situação de 

vulnerabilidade são orientadas para a educação profissionalizante e pela inserção 

social por meio do trabalho. 

Em 15 de novembro de 1982, Robson Marinho é eleito prefeito de São José 

dos Campos, tendo como vice Hélio Augusto de Souza, o qual passou a acumular o 

cargo de vice-prefeito e o de assessor para o Desenvolvimento Social, incluindo a 

coordenação do COSEMT, o qual fora ativado através de medidas da Assessoria de 

Desenvolvimento Social. Em 1984, o órgão já tinha triplicado seu atendimento 

absorvendo quase 1.500 menores, de ambos os sexos, posto que em 1982 estava 

atendendo cerca de trezentos menores. Com a ampliação do atendimento surgiu a 

necessidade de duplicar serviços, foi quando nasceu o projeto da construção da 

nova unidade do COSEMT, local onde hoje está a sede da FUNDHAS. (QUEIROZ, 

2008, pp. 299, 306) 

Em 1986, Robson Marinho foi eleito deputado federal pelo partido de 

oposição ao regime militar, Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o 

vice-prefeito Hélio Augusto de Souza, também filiado ao PMDB, assume a Prefeitura 

de São José dos Campos, em 10 de maio, em uma cerimônia no então Cine Palácio, 

segundo Queiroz (2008, p. 281): “Não foi uma cerimônia qualquer. Veio o 

governador Franco Montoro em pessoa, veio o senador Severo Gomes, Mário 

Covas, prefeito da capital, entre outros pesos-pesados, a nata do PMDB paulista.” 

Destaca-se que 1986 foi um ano de efervescência política e social no país, 

que vivia o recente término de 21 anos de regime político autoritário e transitava 

para a democracia. Os preparativos para a Assembléia Nacional Constituinte 

estavam fervilhando, posto que se propunham novas bases legais para a vida 

nacional. O País estava na rota da democratização, buscando apagar o arbítrio da 

ditadura militar. Nesse ânimo e espírito nacional de renovação, o olhar para o futuro 

lança também um novo olhar para a infância. 1986 foi chamado de o “ano da 

criança”, segundo Queiroz (2008, p. 283): “[...] a edição de 1º de janeiro de um dos 

jornais da cidade – abria esta manchete de primeira página: “86 será o ano da 

criança”. 

Helio Augusto era o homem certo, no tempo e lugar certos para a formulação 

e implementação de projetos que anunciassem o novo país porvir. Queiroz (2008) 

apresenta as significativas relações tecidas por Hélio Augusto no decorrer de sua 
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vida pública, aproximando-o tanto do governo estadual como federal. Robson 

Marinho (PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro) lhe passou a gestão 

municipal para ocupar o cargo de Deputado Federal e seu também amigo Mário 

Covas, representando o Estado de São Paulo, emplacou como Senador e tornou-se 

líder do PMDB na Assembléia Constituinte. Nesse momento político, Hélio também 

contava com o apoio do Governador Franco Montoro e do então Presidente José 

Sarney: 
 

Ele havia angariado defensores respeitáveis”. Já no discurso de posse de 
Hélio Augusto de Souza, no cine Palácio, o governador Montoro chamou a 
atenção para o trabalho que vinha sendo realizado nacionalmente em prol 
do menor abandonado. Disse que essa era a luta de Hélio Augusto, um 
‘homem sensível e preocupado com um dos maiores problemas do Brasil’. E 
mais: o próprio presidente Sarney encampava as propostas dele. Meses 
antes da posse de Hélio, o presidente da República visitava São José, 
sendo recebido pelas crianças do Cosemt (Centro de Orientações Sócio-
Educativa do Menor Trabalhador). Pouco depois, enviava Dona Marly 
Sarney para conhecer os trabalhos da cidade em prol da criança e do 
adolescente. (QUEIROZ, 2008, p. 282; grifo da autora) 

 
Hélio Augusto de Souza, mesmo antes de ser prefeito, já mantinha contato 

com políticos de renome no cenário nacional e estadual, desde quando foi assessor 

parlamentar de Robson Marinho em 1978. Hélio utilizou de seus contatos e domínio 

político para fazer valer sua busca incessante de defender os direitos da criança e 

do adolescente. 

Ainda quando vice-prefeito, em 1985, Hélio, segundo Queiroz (2008) 

organizou o 1º Congresso da Questão Social, que ocorreu em Brasília, onde o tema 

da criança e da habitação popular foram os destaques: 
 

Foi ali o lançamento da FNDdC. Na presença de um ministro da República, 
ele desafiava: “Funabem nunca mais, senhor ministro, feche a Funabem”. 
Era escudado por um secretário de Estado da Promoção Social, Carlos 
Alfredo Queiroz: “o único mal da Febem é ela existir. 
Quanto à habitação, em 20 de agosto de 1986, ele lançava os alicerces da 
sua Fundação para a Habitação Popular (Funhap), juntando verba para as 
primeiras construções de um lote de 312 casas no Campo dos Alemães. 
(zona sul da cidade de São José dos Campos) (p. 283 e 284) (grifo da 
autora) 

 
Nesse mesmo ano, em 1986, ocorreu uma forte mobilização da Frente 

Nacional em Defesa dos Direitos da Criança – FNDdC, pois a Frente se encaixava 

no clima quente das discussões para a Constituinte e Hélio, aproveitando de seus 

contatos políticos, visitou vários Estados e assim eram formados comitês de debates 

para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Queiroz (2008) ressalta que: 
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Na fome por democracia, pelo País inteiro surgiram comitês de debates. 
Cada grupo mobilizador queria abrir espaço na nova Carta Magna do País, 
em gestação. Essa mobilização em torno do menor se fortaleceria ainda 
mais em 1987, para desembocar, em 1988, na Constituição, como capítulo 
inteiro sobre os Direitos da Criança e do Adolecente.  
Assim, em 1986 foi também o ano de forte mobilização da Frente Nacional 
em Defesa dos Direitos da Criança (FNDdC), uma ideia nascida justamente 
naquela casa da rua Manoel Pedro de Carvalho, no centro de São José dos 
Campos, residência do prefeito Hélio Augusto de Souza. Ali, Hélio 
desenhou o esboço da bandeira do movimento, uma bandeira brasileira 
estilizada com o rosto sorridente de uma criança, copiada depois pelas 
“empresas amigas” do menor. (p. 283) 

 

Nos dias 26, 27 e 28 de maio de 1986, em Brasília, acontecia o 1º Encontro 

Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, participaram do encontro 450 menores, 

sendo que 33 eram do Vale do Paraíba. Nesta época, a FNDdC fundada por Hélio 

Augusto de Souza, já contava com Comissões em seis Estados e organizava-se em 

outros dezoito Estados, em dezembro de 1986 inaugurou-se a sede da FNDdC em 

Brasília. (QUEIROZ, 2008, p. 284) 

Em julho de 1986, a FNDdC, realiza o 2º Congresso da Questão Social sobre 

o Menor na Realidade Nacional, profissionais ligados à questão se reuniram no 

Auditório do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos. 

Houve quatro Congressos sobre a Questão Social sobre o Menor na Realidade 

Nacional em dois anos, o quarto ocorreu em Brasília. Hélio Augusto de Souza tinha 

a Frente Nacional como um grande projeto, entendia que por meio dela influenciaria 

a elaboração dos direitos da criança e do adolescente na Constituinte, o que de fato 

aconteceu, aproveitando o momento político e sua influência política, já que Robson 

Marinho era vice-líder de Mário Covas e este era o relator da Constituinte, deu-se 

uma maior dimensão na luta de tais direitos, inclusive porque o próprio Presidente da 

República José Sarney, então filiado ao PMDB, tinha assumido a bandeira levantada 

pela Frente Nacional em Defesa dos Direitos da Criança – FNDdC. (QUEIROZ, 

2008, p. 305) 

No 4º Congresso da Questão Social sobre o Menor na Realidade Nacional, 

realizado em Brasília, em setembro de 1986, foi elaborado por um grupo de juristas 

um documento final que continha as propostas a serem apresentadas na 

Constituinte. Hélio Augusto queria que o documento contivesse pelo menos três 

propostas básicas: 

• a garantia de que nenhum Estado iria criar mais órgãos de atendimento 

às crianças, 
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• a aglutinação dos órgãos já existentes e 

• a municipalização desse atendimento. (QUEIROZ, 2008, p. 302) 

 Hélio Augusto demonstrava o espírito municipalista característico dos 

constituintes que, em oposição à centralidade política exercida no período do regime 

militar defendiam a descentralização para os municípios, apoiados em intelectuais 

como Norbert Bobbio em sua defesa do amplo sentido da democracia e da 

necessária participação social para sua efetivação. Para Hélio, ficava mais fácil o 

cidadão intervir na própria cidade, porém entendia que era preciso também 

municipalizar os recursos nos moldes que se fazia à época com a educação regular, 

que dispunha de 25% do orçamento para tal fim. 

Hélio sempre enfatizava que: 
 

dos recursos destinados pelo Governo Federal aos programas 
de atendimento ao menor, apenas 15% são gastos especificamente nesta 
tarefa. 85% se perdem na manutenção de uma gigantesca máquina 
burocrática. Pior: esses 15% são mal aplicados, porque não obedecem a 
critérios técnicos e sim, no mais das vezes, a critérios políticos. (QUEIROZ, 
2008, p. 302) 

 
Desta forma, Hélio Augusto defendia a municipalização de atendimento às 

crianças e adolescentes, em contraposição à centralização vigente durante o regime 

militar, pois para ele o problema de atendimento à criança era de ordem política, já 

que pelo seu olhar não faltavam recursos para isso. Segundo Queiroz (2008) a 

preleção predileta de Hélio era: 
 

Está na hora de extinguir Febens e Funabens. São esquemas próprios do 
Regime Militar de 1964 e que não se adequaram às propostas da Nova 
República. Ou se enfrenta pra valer o problema do menor, ou não se 
enfrenta. E se é para enfrentar, a saída é municipalizar o programa do 
menor, fazendo com que a própria Constituição, a exemplo do que se fez 
com a Educação, obrigue cada Município a aplicar “x” de seu orçamento em 
programa desta natureza. (apud QUEIROZ, 2008, p. 302) 

 

Verifica-se que o texto expresso no artigo 227 da Constituição Federal de 

1988 foi fruto de discussões que foram propostas pela FNDdC, bem como de um 

grupo de redação formado por juristas, educadores, técnicos e militantes na área 

dos direitos do menor à época, os quais elaboravam propostas que foram discutidas 

nos Estados e Municípios com a participação das entidades engajadas nesse 

movimento, que em seguida eram repassadas ao Fórum Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que encaminhava ao grupo de redação, dando assim 
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origem ao texto constitucional que não esconde o desejo expresso marcado pela 

busca de proteção voltada à criança e ao adolescente: 
 

Art. 227. Édever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
QUEIROZ (2008, p. 300), na mesma obra, enfatiza que Hélio buscava 

assegurar um trabalho de ponte entre as Secretarias, momento em que foi criado um 

programa chamado “Programa de Integração Interna”, onde havia um “bloco social” 

composto pela Educação, Saúde, Esporte, Desenvolvimento Social e Comunicação 

Social. Inclusive o COSEMT, já tinha programas de menores na Saúde, com 

médicos sediados no próprio órgão para desenvolver as propostas sociais e não só 

propostas de Saúde. Havia também a Educação em parceria com a Saúde, onde 

ocorriam palestras sobre higiene, drogas, educação sexual, ou seja, Hélio aplicava 

“programas integrados”, tanto que as reuniões de secretariado eram realizadas uma 

vez em cada secretariado, para que, segundo ele, não perdesse a visão de seu 

todo, dentro de cada especialidade. 

Hélio Augusto demonstrava assim seu entendimento, naquela época, de 

aplicação das políticas públicas de forma intersetorial, o que já era aplicado no 

COSEMT. No entanto, as ações foram prejudicadas com o precoce falecimento de 

Helio, em 28 de outubro de 1986, cinco meses e dezessete dias após a sua posse. 

Com o falecimento de Hélio Augusto de Souza, o Presidente da Câmara dos 

Vereadores e amigo de Helio Augusto, Antônio José Mendes Faria, assumiu a 

administração, quando restava ainda mais da metade do mandato de Robson 

Marinho. (QUEIROZ, 2008, p. 341) 

Em um cenário crítico na política nacional, em 1986, Antônio José não tendo 

alternativa viu-se impulsionado a continuar a administração de Hélio Augusto. Em 

seu mandato ficaram marcas na cidade, umas mais importantes, outras menos. Na 

área da saúde, foi reativado o centro cirúrgico do Pronto Socorro da Vila Industrial; 

foi instalado o Hospital Sul, no Parque Industrial e foram construídas cinco novas 

Unidades Básicas de Saúde – UBS. Na questão segurança, foi criada a Guarda 

Municipal. Na questão habitação foi criado o loteamento Campo dos Alemães, na 

região sul, a de maior expansão urbana, com o objetivo de reduzir o déficit 
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habitacional, como já vinha sendo planejado. A mais polêmica decisão foi a 

aprovação do plano de carreira para os funcionários públicos municipais, embora os 

estudos para valorização do servidor municipal e o plano de carreira tivessem sido 

propostas ainda na administração de Robson Marinho. 

No segmento criança e adolescente, transformou o COSEMT, o qual foi 

criado para atender criança e adolescente em situação de risco na Fundação de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente “Prof. Hélio Augusto de Souza” – 

FUNDHAS, momento em que deu autonomia para a instituição pleitear outros 

recursos, passando a dispor de orçamento próprio. (QUEIROZ, 2008, p. 341) 

Com isso, em 1987, foi criada no Município de São José dos Campos, uma 

Fundação sem fins lucrativos que recebeu o nome de seu idealizador professor Hélio 

Augusto de Souza – FUNDHAS, criada com fim de atender crianças e adolescentes 

de famílias de baixa renda, em situação de risco e vulnerabilidade social. 

A FUNDHAS segundo seu Estatuto, de 18 de dezembro de 2009, é uma 

pessoa jurídica de direito privado, criada inicialmente pela Lei Municipal nº 3227/87, 

posteriormente alterada pela Lei nº 6428/03 e pela Lei nº 6860/05, com autonomia 

jurídica, administrativa e financeira, e prazo de duração indeterminada, sede e foro 

no município de São José dos Campos, que tem por finalidade primordial, na área 

de sua abrangência territorial, a implantação de programas de atendimento social às 

crianças, aos adolescentes, bem como às suas respectivas famílias, em situação de 

vulnerabilidade social. É uma entidade sem fins lucrativos, mantida pela Prefeitura 

de São José dos Campos, que presta serviços gratuitos, permanentes e sem 

qualquer discriminação de clientela, conforme legislação em vigor. A FUNDHAS 

atualmente dispõe de 18 unidades distribuídas nas regiões da cidade com o objetivo 

de atender crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade 

social, no contra turno escolar, oferecendo aos seus atendidos atividades 

socioeducativas que proporcionem desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, 

cultural e social, bem como a inserção dos mesmos no processo de construção, 

participação e emancipação social para o exercício pleno da cidadania. (ESTATUTO 

FUNDHAS, 2009) Observa-se, nas finalidades, a modificação da concepção da 

proposta, que substitui o caráter corretivo pela proteção social, baseada na 

promoção da cidadania. 

A criação da FUNDHAS, em 1987, antecedeu a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, à época ainda estava em vigor o Código de Menores – Lei 
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6.697/1979, posteriormente substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Esse nascimento da FUNDHAS antes da 

Constituição e antes do ECA, está relacionado diretamente com as ideias e ideais e 

atuação política de Hélio Augusto de Souza, que planejava instituir uma Fundação 

voltada ao atendimento de criança e adolescente, o que, para ele, seria um primeiro 

mecanismo de municipalização do atendimento. 

Com a promulgação da Constituição Federal da República em 05 de outubro 

de 1988, tem-se a abertura de uma janela de oportunidade na área de políticas 

públicas; a temática da violência doméstica contra criança e adolescente é 

enfatizada na agenda do Estado e passa-se a ter a formulação e análise de políticas 

públicas voltadas a esta questão em nível federal, estadual e municipal. 

Em nível federal discutia-se a elaboração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mediante propostas elaboradas pelos Estados e Municípios, nessa 

época representantes de São José dos Campos já participavam junto às cidades do 

Vale do Paraíba e demais Estados de reuniões, encontros, congressos promovidos 

pela FNDdC. 

Ressalta-se que a FNDdC, após a morte de seu fundador Hélio Augusto de 

Souza, passou a ter como Presidente a Sra. Regina Helena Pedroso. Regina 

Pedroso, hoje já falecida, à época, foi membro do grupo de redação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assessora convidada pelo Senado Federal para a 

comissão que discutiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, membro da 

Secretaria Nacional do Fórum DCA – Direitos da Criança. Segundo Queiroz (2008) 

era amiga e braço direito de Hélio Augusto, foi sua sucessora na Secretaria de 

Promoção Humana e, por fim, em 1987, no governo de Antônio José, foi uma das 

organizadoras e primeira Presidente da Fundação de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente “Prof. Hélio Augusto de Souza” – FUNDHAS. (QUEIROZ, 2008, p. 300) 

Em 1988, disputando a Prefeitura Municipal de São José dos Campos com o 

candidato do PMDB Carlos Sebe, Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua é eleito 

prefeito pela segunda vez, com mandato entre 1989-1992, tendo como vice Pedro 

Yves Simão, ambos filiados ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 

No município de São José dos Campos de 1988 a 1989, ocorre uma 

organização da comunidade para acompanhar o Anteprojeto do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, desta forma a luta pela política de direitos em favor da criança e 

do adolescente entra na agenda do município, mediante os movimentos sociais, as 
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cartilhas e as reuniões. A organização da comunidade ocorreu por meio de uma 

Comissão Mobilizadora do Vale do Paraíba composta por pessoas ligadas ao 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, juntamente com a Pastoral do 

Menor, Entidades Sociais Filantrópicas do Município (Obra Social Célio Lemos, 

Instituto São José), Sociedade do Bem Estar do Menor-SOBEM, Equipe Social do 

Estado e Prefeitura Municipal. Este grupo se reunia e estudava o Anteprojeto do 

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, bem como participavam de encontros e 

eventos organizados em nível Estadual e Nacional pela Pastoral do Menor e pelo 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. (FARIA, 1990, p. 34) 

O grupo ampliou sua participação no momento em que foi criado o Movimento 

Participativo em favor da criança e do adolescente, o qual tinha por finalidade 

acompanhar e propor o texto da Secção da Promoção Social a ser introduzido na Lei 

Orgânica do Município de São José dos Campos. (FARIA, 1990, p.33) 

O texto da Secção da Promoção Social foi elaborado mediante a articulação 

do Movimento Participativo em favor da Criança e do Adolescente de São José dos 

Campos e da Comissão Mobilizadora de Meninos e Meninas de Rua do Vale do 

Paraíba, que integravam os municípios para acompanhar o processo, bem como 

também lhe oferecia subsídios técnicos para realização do movimento. Em 04 de 

outubro de 1989, o grupo protocolou na Câmara Municipal de São José dos Campos 

a proposta da Secção de Promoção Social com aproximadamente 500 assinaturas 

populares. Iniciam-se as seções da Câmara Municipal para a votação da emenda 

proposta na Lei Orgânica do Município. 

Ato contínuo, diante das seções e mobilização do grupo e da participação 

popular entendeu-se que a criação do Conselho estava em conformidade com Lei 

Federal e seria aprovada pelo Município, não necessitando de inclusão na Lei 

Orgânica do Município. 

E assim a criação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do 

Adolescente - CMDCA ocorreu em 11 de dezembro de 1989, através da Lei 

Municipal nº 3.676, durante o mandato do então prefeito Joaquim Vicente Ferreira 

Bevilacqua, antecedendo, portanto a aprovação do Estatuto da Criança e do 

adolescente-ECA pelo Congresso Nacional em julho de 1990. 

Destaca-se que a primeira Lei Municipal, foi originada do Projeto de Lei de 

autoria do vereador, à época, Ahed Said Amin, tendo como Secretário do 
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Desenvolvimento Social o Professor Geraldo Vilhena de Almeida Paiva, professor da 

Faculdade de Serviço Social já mencionado anteriormente. 

O CMDCA, vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, teve 

sua primeira composição por: um membro de livre escolha do Prefeito Municipal; um 

representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; um representante 

da Câmara Municipal, indicado na forma prevista pelo seu Regimento Interno; um 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, secção de São José dos 

Campos; um representante da FUNDHAS, indicado pelo seu Conselho Curador; um 

representatnte da Secretaria de Estado dos Negócios da Promoção Social e do 

Trabalho, indicado pela Direção do seu escritório Regional do Vale do Paraíba; um 

representante das Obras Sociais que atendem crianças e adolescentes, 

devidamente registradas nos órgãos competentes do Estado e do Município; um 

representante do Comissariado de Menores da Comarca de São José dos Campos; 

um representante das Sociedades Amigos de Bairro; um representante da Secretaria 

Municipal de Educação e um representante da Divisão Regional de Ensino da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

O CMDCA foi instituído com a finalidade de acompanhar todos os processos 

e projetos voltados ao atendimento das crianças e dos adolescentes, principalmente, 

quanto ao direito à vida e à saúde, à liberdade, ao respeito e a dignidade, à 

convivência comunitária, à família, à educação, à profissionalização, à cultura, ao 

lazer, à proteção no trabalho e sugerir as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente em situação de risco, bem como traçar política de subvenções a ser 

seguidas pelo Município, conforme artigo 2º, da Lei 3.676/89. 

Verifica-se que a Lei Municipal quando da instituição do CMDCA apresentava 

novas propostas, mediante a inclusão de direitos voltados à proteção da criança e 

do adolescente, destacando os direitos ao lazer, a cultura, a uma educação 

profissionalizante, bem como medidas de proteção para aqueles em situção de risco, 

buscando efetivar uma intervenção preventiva e protetora.  

Em 02 de abril de 1990, o prefeito Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua 

renuncia ao cargo e o vice Pedro Yves Simão assume a prefeitura de São José dos 

Campos até dezembro de 1992. 

Em 11 de junho de 1990 a Lei Municipal 3.801/90, altera a Lei 3.676/89, 

substituindo o representante do Comissariado de Menores da Comarca por um 

representante do Juizado de Menores e incluindo na composição do Conselho 
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representantes da FEBEM-Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, da 

Universidade de São José dos Campos e das entidades assistenciais. 

Em 19 de março de 1991 a Lei Municipal 3.937/91, altera a Lei 3.676/89, 

mudando a denominação do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do 

Adolescente para Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

mantendo a sigla CMDCA, como órgão deliberativo e controlador da política de 

atendimento, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e cria-se 

um Fundo de Recursos destinado ao atendimento dos direitos da Criança e do 

Adolescente, cumprindo o estabelecido no artigo 88, do ECA quando trata das 

diretrizes da política de atendimento, que determina no inciso II, a criação de 

conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente 

como órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 

assegurando a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. E no inciso IV, a 

manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos 

conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 

Observa-se que por meio da Lei Municipal 3.937 de 1991, o até então 

CMDCA, faz sua primeira adequação ao ECA, já que o Conselho foi criado antes da 

instituição do referido Estatuto, era necessária a adequação na legislação municipal 

tanto de ordem conceitual como organizacional, diante da criação do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD. 

Em 09 de dezembro de 1992, a Lei Municipal 4.332/92, em seu artigo 1º, 

altera a Lei 3.676/89, quanto à composição dos membros do Conselho, observa-se 

que além de demonstrar, de forma mais direcionada, uma ação intersecretarias 

(estabelecendo um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, um 

representante da Secretaria Municipal de Saúde, de Esportes, de Educação e da 

Fazenda), ainda conta com representantes de entidades que prestem trabalho nas 

áreas de assistência social; saúde; esporte/lazer e cultura; educação; segurança e 

justiça, porém verifica-se que não consta mais um representante da FUNDHAS, 

indicado pelo Conselho Diretor, como era no artigo 1º, letra “e”, da Lei 3.676/89. 

Em dezembro de 1992, encerra-se o mandato do prefeito Pedro Yves Simão, 

sendo eleita prefeita Angela Moraes Guadagnin (Partido dos Trabalhadores - PT), a 

primeira mulher a assumir o cargo da administração municipal na história de São 
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José dos Campos. Em janeiro de 1993 assumiu a prefeitura municipal e seu 

mandato foi até dezembro de 1996. 

Nessa época, em 1993, parte dos adolescentes atendidos pela FUNDHAS 

trabalhavam na varrição de rua, e o uniforme laranja lhes valia a denominação de 

“cenourinhas”. Observa-se que, a despeito da evolução conceitual, as ocupações 

oferecidas aos jovens pelos programas educativos ainda guardavam os resquícios 

de oferta de ocupações de menor valor social. Para o governo municipal, até então, 

a questão das crianças e adolescentes “em risco” e a oferta de formação, educação 

e oportunidades era uma questão moral, mais que de garantia de direitos ou mesmo 

responsabilidade administrativa. Recordando a trajetória das relações sociais no 

país, discutidas na introdução desta dissertação, os jovens em situação de rua, 

infratores ou simplesmente pobres eram vistos em posição de submissão, como se 

estivessem numa situação de inferioridade na sociedade, o que ia diretamente 

contra os direitos e garantias reconhecidos pelo próprio ECA já em vigor. Um dos 

entrevistados expressou o seu receio, quando criança, de participar do programa 

(tido como alternativa de atividade ‘decente’ para os pais de famílias menos 

favorecidas economicamente) e ser identificado pelo uniforme laranja 2

Neste momento político municipal, inserido no contexto nacional de mudanças 

nos rumos das políticas públicas, observa-se uma mudança conceitual no rumo das 

políticas de proteção social dirigidas às crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade. Abriram-se frentes de trabalho, processo coordenado pela 

Secretaria de Serviços Municipais – SSM, para a contratação de novos servidores 

para cuidar da varrição de rua em lugar dos “cenourinhas”. A retirada dos 

adolescentes da rua para esta atividade associou-se à implementação de novos 

projetos e na própria FUNDHAS os adolescentes atendidos passaram a contar com 

cursos profissionalizantes. 

. 

Na administração da prefeita Angela Guadagnin, ocorreu a reformulação da 

FUNDHAS, e Projetos voltados a menores moradores de rua foram implantados, 

como o Projeto Aruaí, onde as crianças e adolescentes ganharam atenção especial, 

com acompanhamento psicológico, formação profissional e atendimento à família. 

Passavam a ser contempladas as demais dimensões da infância e adolescência, 

como preconizado pelos instrumentos normativos. Foram vários os projetos 

                                                      
2 MVS, entrevista concedida à autora em 15 de abril de 2015. 
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implementados para a infância e adolescência na gestão da prefeita que é também 

pediatra, como o Projeto Casulo para o atendimento de gestação de risco que incluiu 

o primeiro banco de leite humano no Vale do Paraíba. Os projetos valeram à prefeita 

o pioneiro título de “Prefeita Amiga da Criança”, concedido pela Fundação Abrinq 

(Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos) pelos Direitos da Criança e 

do Adolescente e reconhecida pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, agência das Nações Unidas para a Infância). (QUEIROZ, 2008, p.404) 

Neste período, o CMDCA passou por duas reformulações. Na primeira, a 

representação da FUNDHAS no conselho, estabelecida por Lei em 1989 (Lei 

676/89), foi suprimida em 1992 (Lei 4.332), sendo substituída por uma ação 

intersecretarias. Na segnda, a FUNDHAS volta a participar do Conselho, 

substituindo, desta volta, o representante da Secretaria Municipal da Fazenda. 

(alteração do artigo 1º, da Lei 4.332/1992). Essas alterações na legislação 

ocorreram levando em consideração momentos políticos e adequações da Lei 

Municipal frente ao cumprimento de exigências estabelecidas pela legislação 

Federal e Estadual. 

Em 1996, nas eleições municipais, a prefeita Angela indica seu sucessor 

Toquinho para concorrer à prefeitura municipal de São José dos Campos com o 

candidato Emanuel Fernandes filiado ao PSDB - Partido da Social Democracia 

Brasileira, que vence as eleições. 

Em janeiro de 1997, Emanuel Fernandes assume a administração municipal, 

seu primeiro mandato se encerra em dezembro de 2000, momento em que 

concorrendo à reeleição vence e continua sua administração até dezembro de 2004. 

Emanuel criou um ambiente favorável aos negócios, segundo Queiroz (2008) por 

meio do respeito às regras na administração pública. Ao mesmo tempo, incentivou o 

empreendedorismo nas ações de governo e nas escolas, inclusive fortalecendo e 

incentivando novas parcerias com a sociedade civil junto aos jovens assistidos pela 

FUNDHAS. (p.434) 

Em 20 de novembro de 2003, a Lei Municipal 6.428/03 consolida a legislação 

municipal relativa à promoção social. A lei trata dos Conselhos Municipais: de 

Assistência Social; dos Direitos da Criança e do Adolescente; dos Direitos da 

Mulher; de Direitos e Integração das Pessoas Portadoras de Necessidades 

Especiais; do Idoso; dos Conselhos Tutelares; do Conselho Antidrogas; trata 

também da FUNDHAS; Dos Fundos Financeiros como o Fundo Municipal de 
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Assistência Social; do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

FUMDICAD; do Fundo Antidrogas Municipal – FAM; do Cadastro Nacional para 

Registro da casos de Violência contra criança e Adolescente, dentre outras 

disposições. 

O CMDCA entrou em atividade em 1990, mas só foi consolidado por meio da 

Lei 6.428/2003 como visto acima, que o tornou um órgão colegiado composto por 10 

membros, sendo 05 indicados pelo poder público municipal e 05 eleitos pela 

sociedade civil. Atuante como órgão deliberador e controlador de políticas públicas, 

gerenciador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

FUMDICAD, o qual destina verbas para organizações governamentais e não 

governamentais, com o objetivo de atender às necessidades da política de atenção 

à criança e ao adolescente de São José dos Campos. (PMSJC, 2008-2010, p. 06) 

Voltando um pouco no tempo para relacionar as ações entre 1990-2000, em 

1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem-se a 

ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança. Em 1993, cria-se a Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

Na década de 1990, começam a surgir os primeiros programas ligados ao 

Poder Público, posto que antes havia obras assistenciais, principalmente ligadas à 

Igreja que atendiam, de forma caritativa, as necessidades de crianças e 

adolescentes à época. Diante da necessidade de organizar ações de atendimento, 

mediante a consciência coletiva da importância da questão e a resultante inserção 

do tema na agenda política do município, grupos se mobilizam e contribuem para a 

criação de Programas que pudessem atender, na acepção agora do direito e da 

proteção social, crianças e adolescentes em situação de risco, e assim foi criado o 

Centro de Assistência a Criança e ao Adolescente, denominado CACA, durante o 

mandato do prefeito Pedro Yves Simão, a primeira referência institucional de 

combate à situação de risco derivada de violência no município de São José dos 

Campos.3

No período de 1990-2000, ocorre no município uma descentralização do 

programa e o CACA se desmembra para Regionais de Assistência Social, 

cumprindo o estabelecido na LOAS de 1993. No momento em que o CACA foi 

regionalizado, sendo distribuído no território, deixou de ser um Conselho de 

  

                                                      
3 MVS, entrevista concedida à autora em 15 de abril de 2015. 
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Assistência específico à criança e ao adolescente em situação de risco. Nas 

Regionais de Assistência Social passou-se a atender toda espécie de violação de 

direitos dentre elas conflitos familiares, uso de drogas, violência doméstica contra 

criança e adolescente, prática de ato infracional, cumprimento de medida sócio-

educativa, entre outros.4

Em junho de 2000, o Governo Federal elabora o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil, durante o Encontro Nacional 

ocorrido em Natal (RN). O Plano foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança – CONANDA, em 12 de junho de 2000, no marco comemorativo dos 10 

anos do ECA, reunindo em Brasília cerca de 2000 pessoas, no Encontro Nacional de 

Entidades organizado por um conjunto de ONGs do movimento de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. O Plano consolida o processo no qual foram 

definidos por meio de consensos entre diferentes setores e segmentos, as diretrizes 

gerais para uma política pública de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. 

(BRASIL, 2013) 

 

 No ano de 1999, o CMDCA, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento 

Social promoveu reuniões, palestras, seminários, colocando em pauta e 

apresentando dados acerca da realidade dos casos de violência doméstica contra 

criança e adolescente existentes no município. A partir dessas discussões, a gestão 

municipal foi instigada a questionar e buscar formas de intervenção para o 

enfrentamento do fenômeno da violência, e por meio das Secretarias de 

Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Esportes e Lazer em trabalho conjunto 

com a FUNDHAS implantaram o Projeto Aquarela, dando ênfase à atuação 

integrada e intersetorial reunindo ações de diferentes setores da prefeitura e da 

instituição não governamental. 

 

4.2 Da ideia ao concreto: projeto instituído  
 

 Em meados de 1997, cumprindo o estabelecido na LOAS - 1993 há uma 

restruturação do atendimento a crianças e adolescentes com a contribuição do 

Conselho Tutelar5

                                                      
4 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 

. Desta forma, o CACA foi desmembrado para as Regionais de 

5 Criado em 1993 através da Lei Municipal 4.414, de 06 de julho de 1993, na forma prevista nos 
artigos 131 a 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Assistência Social, buscando o atendimento mais próximo da comunidade, e os 

casos de crianças e adolescentes em situação de risco passaram a ser 

acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através de atendimento 

interdisciplinar no Projeto denominado “Situação de Risco”.6

 Paralelamente de 1993 a 1999, a FUNDHAS desenvolvia um trabalho voltado 

à prevenção de ocorrências das situações de risco, atendendo crianças e 

adolescentes provenientes de classes menos favorecidas economicamente, assim o 

trabalho de prevenção os incluía em atividades culturais e profissionalizantes, no 

período complementar ao que estudavam, ou seja, no contraturno da escola.

 

7

 Em 1999, um seminário organizado pelo CMDCA vai novamente provocar 

uma mudança de orientação das ações dirigidas às crianças e adolescentes em 

situação de risco

 

8

 Assim, no decorrer do ano de 1999 até meados de 2000, o CMDCA e a 

Secretaria de Desenvolvimento Social passam a discutir e sugerir a implantação de 

uma rede de serviços especializados para atendimento das crianças e adolescentes 

em situação de violência doméstica, atendendo assim as prerrogativas legais 

vigentes à época.  

. Neste ano, o CMDCA coordenou e realizou um seminário que 

tratava do tema “Violência contra Criança e Adolescente: mito ou realidade?", no 

seminário chamou atenção os altos índices de violência doméstica e abuso sexual 

contra crianças e adolescentes no município. Com esse evento, o CMDCA 

protagoniza e reabre a discussão sobre a violência, inserindo na agenda política do 

município ao enfrentamento da violência contra criança e adolescente como uma 

demanda da sociedade. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CMDCA, 2012, p. 15) 

 Até 1999, como já vimos, havia uma divisão do atendimento: a FUNDHAS 

desenvolvia um trabalho voltado à prevenção de ocorrências das situações de risco, 

enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolvia e coordenava o 

Projeto Aruaí, voltado ao menor em situação de rua. 

 As diretrizes de implantação do Projeto Aquarela foram redigidas, a partir de 

2000, de forma intersetorial, por meio de uma ação intersecretarias entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde e FUNDHAS. Nestes 

primeiros esforços, uma equipe interdisciplinar composta por profissionais do serviço 

                                                      
6 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 
7 VSS, entrevista concedida à autora em 05 de maio de 2015. 
8 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
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social, saúde, psicologia, pedagogia e profissionais da FUNDHAS relatam uma 

busca para sistematizar ações e procedimentos de forma a atender as definições e 

propostas do CMDCA.9

 Durante o primeiro semestre de 2000, a equipe interdisciplinar, analisando a 

demanda do Projeto em Situação de Risco que atendia todo o universo voltado à 

criança e adolescente no município, verificou duas prioridades: uma era a violência 

doméstica e a outra era o trabalho de liberdade assistida, com adolescente autor de 

ato infracional. Nesse momento a equipe passa a desenvolver o projeto de 

funcionamento dessas duas novas frentes de trabalho.

 

10 Ocorre então um 

redesenho do Projeto em Situação de Risco e surgem duas vertentes: o Projeto 

Adoles Ser voltado para adolescentes que cumpria medidas socioeducativas de 

liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade originadas de ato 

infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e o Projeto Aquarela 

voltado para crianças e adolescentes em situação de violência doméstica.11

O Projeto Aquarela foi planejado para integrar os serviços existentes e 

atender à necessidade social identificada no município, de acordo com as bases 

legais à época, com amparo das seguintes Leis e regulações: 

 

• na Constituição Federal de 1988;  

• no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

de 1989 – São José dos Campos; 

• no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990; 

• no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 

de 1991; 

• na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS de 1993; 

• na Lei de Diretrizes e Bases – LDB de 1996, e 

• nos Códigos de ética dos profissionais das diversas áreas do saber que 

atuaram no Projeto, além de outras legislações específicas sobre o tema. 

 Em julho de 2000, no último ano do mandato do prefeito Emanuel Fernandes, 

o Projeto Aquarela é instituído no município de São José dos Campos, sendo 

coordenado por uma equipe composta de profissionais da Secretaria do 

Desenvolvimento Social, da Secretaria da Saúde e por profissionais que 

                                                      
9 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
10 RFF, entrevista concedida à autora em 30 de abril de 2015. 
11 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 
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trabalhavam na FUNDHAS todos já instalados na sede da própria FUNDHAS. A 

instituição do projeto deu-se em consonância ao artigo 86, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1990), que menciona sobre a política de atendimento, 

tratando de Rede de Atendimento: 
 

Art. 86 A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. 

 
O Projeto Aquarela ficou específico para criança e adolescente em situação 

de violência doméstica, com um recorte intersetorial, articulado entre médicos da 

Secretaria da Saúde através de um ambulatório médico, pedagogos da Secretaria 

Municipal da Educação e psicólogos e assistentes sociais da FUNDHAS e da 

Secretaria de Desenvolvimento Social.12

No final de 2000, o município, através de um documento desenvolvido sob a 

coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social, esboça uma proposta de 

Política Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente e apresenta as 

atividades até então desenvolvidas no município para as crianças e adolescentes 

em situação de risco: Projeto Aruaí e Projeto Aquarela. O Projeto Aruaí, coordenado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social e voltado ao menor em situação de rua, 

compreendia atividades culturais (oficinas), recreativas e esportivas e cursos de 

capacitação para os integrantes do projeto e para as famílias atendidas, com a 

finalidade de atender os adolescentes em situação de rua e efetuar um trabalho com 

a família. Participavam do Projeto a Secretaria Municipal de Educação – SME; a 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS; a Fundação Cultural Cassiano Ricardo - 

FCCR e a FUNDHAS. 

 

 O Projeto Aquarela era voltado à violência doméstica contra criança e 

adolescente, sendo igualmente um projeto intersecretarias, porém coordenado pela 

FUNDHAS que tinha como atividades desenvolvidas até então: a destinação de 

Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Saúde 

para compor a equipe; atendimento na área educacional; atendimento médico e 

odontológico; reunião intersecretarias para definição de diretrizes; sensibilização das 

Secretarias para o Protocolo Municipal de Violência Doméstica; capacitação de 

profissionais de diversas Secretarias e da FUNDHAS; estabelecimento de fluxo do 
                                                      
12 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 
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cadastro municipal de registro de violência envolvendo crianças e adolescentes, 

tendo como secretarias envolvidas a Secretaria de Desenvolvimento Social; 

Secretaria Municipal de Educação; a Secretaria Municipal de Saúde; a FCCR e a 

FUNDHAS. E existia também o Projeto Sentinela, que estava desenhado dentro do 

contexto situação de risco, porém voltado à exploração e abuso sexual, sendo 

tratado como Aquarela-Sentinela, tendo como coordenação a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e a FUNDHAS. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2000, p. 17)  

 Em 2000, nas eleições municipais o candidato indicado pela ex-prefeita 

Angela Guadagnin (PT), perde a eleição e vence o candidato Emanuel Fernandes 

(PSDB), seu segundo mandato foi de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. 

 No início de 2001, visando uma política mais efetiva em relação ao trabalho 

efetuado pela gestão anterior por meio das Secretarias e Fundações, a 

administração municipal, dando continuidade às discussões de implementação de 

políticas públicas voltada ao atendimento à criança e ao adolescente, propõe a 

criação de uma Política Municipal global que abrangeria temáticas como a situação 

da criança e adolescente em situação de risco, dependência química, 

profissionalização, portadores de necessidades especiais, abrigo e ato infracional. 

Em reunião coordenada pelo vice-prefeito Riugi Kojima e com a participação do 

presidente da FUNDHAS à época, foram definidos os coordenadores para os 

trabalhos, ficando incumbida da coordenação geral a Diretoria Especializada em 

Crianças e Adolescentes da FUNDHAS, bem como os membros das Secretarias e 

das Fundações que comporiam a equipe para elaboração da Política Municipal 

global. (PMSJC, 2001, p. 38-81)  

 Para tanto no período de maio de 2001 a outubro de 2001, foram realizados 

17 encontros gerais e alguns encontros específicos por temas, com a participação 

de profissionais representantes das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, 

Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer, Planejamento e Meio Ambiente; da FCCR, 

da FUNDHAS e Diretoria Estadual de Ensino. (PMSJC, 2001, p. 3) 

No final de 2001, sob a coordenação geral da Diretoria Especializada em 

Crianças e Adolescentes da FUNDHAS é apresentado ao CMDCA uma Política 

Municipal global de Atenção à Criança e Adolescente da Cidade de São José dos 

Campos. No tocante à criança e adolescente em situação de violência, apresentou-

se um levantamento realizado pela equipe do Projeto Aquarela que subsidiou o 
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trabalho quanto ao seu conteúdo, suas metas e propostas a curto, médio e longo 

prazo, pois ele já estava em funcionamento há um ano e meio. 

A Política Municipal global, quanto ao Projeto Aquarela, estabeleceu que 

continuasse destinado a atender crianças e adolescentes em situação de violência 

doméstica (negligência, violência psicológica, abuso sexual e violência física), 

organizado de maneira interdisciplinar, com vários tipos de atendimentos, como: 

social, psicológico, jurídico, médico e pedagógico. O projeto, coordenado pela 

FUNDHAS, mantinha o caráter intersetorial, com participação da Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social. Eram órgãos 

colaboradores: a Vara da Infância e Juventude; Conselho Tutelar; Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social Estadual colaborando com recursos 

financeiros; Delegacia da Mulher; S.O.S Mulher; universidades (UNITAU e UNIVAP); 

Procuradoria do Estado e Entidades Sociais. (PMSJC, 2001, p. 39) 

Com o Projeto instituído vê-se que o desenvolvimento de uma rede de 

proteção não significou somente a construção de novo projeto de prevenção e 

proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para a violência, exigiu, 

mais que isso, uma nova concepção de trabalho, um modelo de gestão em redes. 

Nesse momento, tratou-se de reforçar a atuação integrada e intersetorial 

congregando ações de diferentes setores da Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos e instituições governamentais e não governamentais que passaram a 

desenvolver suas atividades com crianças e adolescentes e suas famílias. 

 

4.3 Desenvolvimento e desdobramentos 
 

 Ainda no primeiro ano de implantação do projeto, em 2001, quando da 

elaboração da Política Municipal global de Atenção à Criança e Adolescente 

algumas lacunas no Projeto Aquarela são identificadas, como: a necessidade de 

maior ação intersecretarias (protocolo de compromisso); falta de divulgação do 

protocolo de atendimento aos casos de violência doméstica no município; falta de 

Recursos Humanos – RH como Psicólogos e Assistente Social; falta de recursos 

orçamentários e falta de sensibilização de Rede de Serviços para trabalhar 

preventivamente a violência. 

 Diante das lacunas apresentadas, foram propostas algumas estratégias para 

o aprimoramento do serviço, como: organizar as ações preventivas junto aos 
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serviços públicos através da integração das Secretarias e da Sociedade Civil; criar 

Fóruns permanentes e específicos sobre o tema violência, com reuniões 

intersetoriais; implantar o banco de dados municipal; organizar um cadastro 

municipal de registro de violência envolvendo criança e adolescente designando-se 

a Secretaria que irá assumir esses dados; ampliar o atendimento para os casos de 

risco social encaminhado pelo Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude e 

implementar a equipe interdisciplinar do Projeto Aquarela, utilizando profissionais 

das diversas secretarias, para atender crianças, adolescentes em situação de 

violência doméstica, com suas respectivas famílias. (PMSJC, 2001, p. 40) 

 Denota-se que o ano de 2001 foi marcado por uma grande motivação dos 

profissionais da equipe do Projeto Aquarela, a equipe buscou formação específica 

na questão da violência doméstica para amadurecer o entendimento do fenômeno. 

Na época os agentes da equipe e Conselheiros Tutelares13 formando um grupo 

intersetorial fizeram um curso à distância, sobre a questão da prevenção e 

intervenção em casos de violência doméstica contra criança e adolescente, esse 

curso foi promovido pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – 

USP através de seu Laboratório de Estudos da Criança – LACRI.14

 Vê-se que, nesse momento, a equipe apresenta a preocupação de buscar 

articulações que resultem no aprimoramento a fim de organizar e efetivar todas as 

ações integradas e intersetoriais da gestão de rede de prevenção, proteção e 

atenção a violência doméstica contra criança e adolescente no município, através do 

Projeto Aquarela. Ressalte-se que este é um dos preceitos definidos por Njaine et al. 

(2006) para o estabelecimento da rede de proteção: a fundamentação na educação 

e comunicação. 

 

 Em junho de 2000, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), é elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infantojuvenil, devidamente aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança – CONANDA. (BRASIL, 2013, p. 08) 

 O Plano Nacional voltado ao enfrentamento da violência sexual infantojuvenil 

veio a cumprir o pactuado no Primeiro Congresso Mundial no combate à exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes. Esse Congresso foi articulado pela 

Rainha Silvia e ocorreu em Estocolmo-Suécia, em 1996. Do Congresso nasceu a 

                                                      
13 VSS, entrevista concedida à autora em 05 de maio de 2015. 
14 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 
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Declaração de Estocolmo em 1998 e a agenda para ação que foi adotada por 

diversos países, sendo um deles o Brasil. A Declaração de Estocolmo já previa 

articulações para o ano de 2000, quanto a Planos nacionais de enfrentamento da 

violência sexual. (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1998, p.03) 

 No âmbito estadual, em 2001, na gestão do Governador Geraldo Alckmin 

(PSDB), a Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS começou a executar o 

Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

pelo Programa Sentinela, obedecendo a Política de Assistência Social e o Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil, baseando-se no 

desenvolvimento de ações especializadas, visando ao atendimento dos casos 

identificados de abuso ou exploração sexual por meio dos serviços "Família 

Acolhedora" e "Centros e Serviços de Referência". (BRASIL, 2012) 

 No âmbito municipal, em 2001, a equipe do Projeto Aquarela junto ao 

CMDCA, se alinha ao movimento estadual e nacional e busca adequar o Projeto 

Sentinela15 às diretrizes da Política de Assistência Social e o Plano Nacional, nessa 

época, o Projeto estava desenhado dentro do contexto situação de risco, voltado à 

exploração e abuso sexual, sendo tratado como Aquarela-Sentinela, tendo como 

coordenação a Secretaria de Desenvolvimento Social e a FUNDHAS. (PMSJC, 

2000, p. 17). Cria-se então o Núcleo de Violência, o qual era representado por 

profissionais do Projeto Aquarela, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria 

de Desenvolvimento Social.16

 A partir da criação do Núcleo de Violência, com a articulação da rede, deu-se 

prioridade em 2001 à implantação com maior amplitude do Projeto Sentinela, voltado 

ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, 

obedecendo as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infantojuvenil e da Política de Assistência Social, coordenada pela Secretaria de 

Estado de Assistência Social – SEAS. Apresentando essa articulação, no segundo 

semestre de 2001, o município recebeu recursos financeiros do Programa Sentinela 

– Estadual, que foram destinados ao Projeto Aquarela visando o combate ao abuso 

sexual e ao Projeto Sonho de Criança visando o combate a exploração sexual. 

(PMSJC, 2012, p.15) 

 

                                                      
15 Que já existia no município antes de 2000. 
16 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
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 Em 2001, o Projeto Aquarela é assumido pela Administração Pública 

Municipal e transforma-se, efetivamente, em Projeto Intersecretarias, continuando o 

trabalho com a equipe formada por profissionais da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Secretaria Municipal da Saúde e da FUNDHAS.  

 Têm-se então, em 2001, três projetos em andamento (figura 1), cada qual 

com seu segmento:  

• Projeto Aruaí – voltado ao menor em situação de rua, coordenado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS. 

• Projeto Aquarela – voltado à violência doméstica contra criança e 

adolescente, sendo um projeto intersecretarias. 

• Projeto Sentinela – desenhado dentro do contexto situação de risco, porém 

voltado à exploração e abuso sexual (sendo posteriormente tratado/chamado 

como Aquarela-Sentinela), tendo como coordenação a Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SDS e a FUNDHAS. 

 
Figura 1 - Estrutura de Projetos para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco 

no município em 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora 
 Em 2003, a Câmara Municipal de São José dos Campos, aprova e o prefeito 

Emanuel Fernandes sanciona e promulga a Lei 6.242, de 15 de janeiro de 2003, que 

institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município, o Dia 

Municipal de Combate à Violência Doméstica contra a Criança e ao Adolescente a 

ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro. 

Dentro desse cenário político e de organização de serviços, em 2003, a 

equipe do Projeto Aquarela, já capacitada em cursos de formação, passa a 
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organizar o atendimento e elabora o Roteiro de Assistência do Programa Aquarela 

com sistematização das ações e definição da interface com a rede, definindo um 

fluxograma de atendimento envolvendo o Conselho Tutelar17

Nesse período com a sensibilização da rede de saúde, houve um aumento 

significativo de denúncias e com isso surgiu o aumento de casos para avaliação 

diagnóstica. Nesse momento, o Projeto Aquarela ficou limitado a realizar, 

simultaneamente, todas as atividades, ou seja, todas as etapas que compunham a 

atenção às crianças e adolescentes em situação de violência.  Observa-se, neste 

momento, a dificuldade de ampliação da rede, que passa a ser insuficiente para 

atender a demanda identificada. 

. Pode-se dizer que, 

neste momento, pela sua atuação como polo educador, realizavam ações que iam 

do atendimento às vítimas de violência e seus familiares – contribuíam para a 

consciência coletiva da questão. 

Diante da nova situação, representantes do Projeto Aquarela e dos Conselhos 

Tutelares passaram a realizar seminários promovidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SDS, com a finalidade de indicar aos órgãos competentes 

a necessidade de que fosse realizado um reordenamento metodológico no Projeto, 

concomitante a uma ampliação do número de profissionais visando a formação de 

uma equipe específica para realizar a averiguação das denúncias de suspeitas de 

violência doméstica contra criança e adolescente, considerando o caráter das ações 

desenvolvidas até então. Dentre as perpectivas lançadas sobre a atuação desta 

equipe, constava um pronto atendimento a emergências. (PMSJC, 2012, p. 17) 

Em 2004, o aumento da demanda atendida pelo Projeto Aquarela entra para a 

pauta do CMDCA e este aprova a proposta de criação de uma equipe específica 

para realizar a averiguação18, nesse momento é criada a equipe de averiguação das 

denúncias de suspeitas de violência doméstica contra criança e adolescente 

denominado Projeto Clarear. Com o Projeto Clarear foram priorizados os casos de 

violência emergenciais vindas por via do Conselho Tutelar19

                                                      
17 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 

, estabelecendo-se uma 

forma de atendimento de caráter interventivo, tendo como objetivo interromper o 

ciclo de violência em seus estágios iniciais. 

18 O termo averiguação foi substituído em 2012-2013 por avaliação diagnóstica. 
19MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015.  
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Conforme o Manual de Atenção Integral à Criança e o Adolescente em 

Situação de Violência Doméstica e Exploração Sexual (2012, p.18), a forma da 

averiguação diagnóstica, efetuada pelo Projeto Clarear, era uma avaliação integral e 

abrangente compreendendo os campos social, médico e psicológico para definir as 

intervenções e encaminhamentos necessários, da seguinte forma: 
 

Avaliação social – através de visitas domiciliares e entrevistas, nas 
quais se agendavam avaliações médicas e/ou psicológicas; 
Avaliação médica – através de consultas realizadas no ambulatório 
Médico do Programa Aquarela, principalmente com crianças de idade 
abaixo e seis anos e às violências de natureza sexual;  
Avaliação psicológica – através de abordagem avaliativa junto às 
famílias, com a utilização de técnicas grupais e /ou individuais, 
conforme as necessidades identificadas em cada caso; 
Discussão de caso – para que as intervenções profissionais 
acontecessem de forma complementar na composição de estratégias 
dos atendimentos, bem como dos encaminhamentos pertinentes 
resultantes da avaliação, ressaltando-se a importância do sincronismo 
das ações multidisciplinares; 
Encaminhamento – para as intervenções junto ao Programa 
Aquarela, Conselhos Tutelares e demais serviços da Rede.  

 
 O atendimento de emergência era realizado em parceria com os técnicos do 

Projeto Clarear e representantes dos Conselhos Tutelares, em tais casos era 

considerado a situação de alto risco que a criança ou o adolescente estavam 

submetidas, considerando as ações de prerrogativa do Conselho Tutelar, como a 

instauração de Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito, eventual 

aplicação de Medida de Proteção, dentre outras asseguradas no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 Em 20 de novembro de 2004, em comemoração ao Dia Municipal de 

Combate à Violência Doméstica contra Criança e Adolescente20

 O Programa Aquarela foi instituído como um Programa Municipal de 

Atendimento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes atendendo as 

indicações dos profissionais de áreas multidisciplinares. Apresentava sua 

composição através de setores: de avaliação, de atendimento e de prevenção 

dirigido à violência doméstica contra criança e adolescente. O Projeto Sentinela 

, os profissionais do 

Projeto Aquarela organizaram um evento em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal da Saúde e a FUNDHAS onde 

apresentaram para a Rede a alteração do Projeto Aquarela para Programa 

Aquarela. 

                                                      
20 Instituído no município em 2003. 
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voltado ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente fica dentro do 

Programa Aquarela21

 

. Quanto ao Projeto Aruaí, que era voltado ao menor em 

situação de rua, é absorvido/incorporado pelo Programa Aquarela (figura 2). 

Figura 2 - Estrutura inicial do Programa Aquarela apresentado pela equipe em 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora. 
 

 Em 2004, Eduardo Pedrosa Cury (PSDB) é eleito prefeito. Seu primeiro 

mandato foi de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. 

No mesmo ano o Governo Federal, sob a gestão do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), implementa as estratégias e desdobramentos da Política 

Nacional de Redução de morbimortalidade por acidentes e violências de 2001, 

institucionalizando a rede nacional de núcleos de prevenção e combate a violência, 

tratando-se de uma ação intersetorial em todos os níveis de governo. Nesse 

momento histórico, diante da ampliação das ações desenvolvidas nos âmbitos 

federal e estadual, o Programa Aquarela passa a ter sua condição de Programa 

efetivado no município, atendendo as diretrizes da Política Nacional. 

 No âmbito nacional, em novembro de 2005, o Governo Federal, aprova a 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS-2004 e a Norma Operacional Básica 

do Sistema Único de Assistência Social– NOB/SUAS-2005, a primeira trata das 

diretrizes para efetivação da assistência social vista como direito de cidadania e 

responsabilidade do Estado, a segunda aprovada pelo Conselho Nacional de 

                                                      
21 Passando a ser denominado de Aquarela-Sentinela. 
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Assistência Social – CNAS, apresenta os eixos de estruturação necessários para a 

implementação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no 

Brasil. 

 No âmbito municipal, em 2005, o Programa Aquarela realizava o atendimento 

e prevenção nos casos de violência doméstica contra criança e adolescente. Dentro 

do equipamento, o Projeto Clarear  realizava a avaliação diagnóstica. Com o 

aumento da demanda dos atendidos, o Programa Aquarela ampliou suas ações e 

constitui uma equipe interdisciplinar para realizar o acompanhamento na Região Sul 

do município, que apresentava alta concentração de atendimentos.  Assim, com 

objetivo de melhor atender as famílias daquela região, criou-se o Querubim Sul, um 

atendimento regionalizado. 

 Ato contínuo, no mesmo ano, para comportar a demanda o Programa 

Aquarela implantou, seu segundo projeto, o Projeto Colorir com a finalidade de 

desenvolver ações no âmbito da prevenção, a equipe era composta de dois 

profissionais22

 Em 2005, São José dos Campos possuía uma equipe interdisciplinar no 

cuidado, na intervenção dos direitos da criança e do adolescente em situação de 

violência, isso fez com que o município fosse considerado vanguarda, pois 

apresentava um equipamento articulado em rede para avaliação, atendimento e 

acompanhamento de casos de violência doméstica contra criança e adolescentes.

 e teve seu início com um projeto piloto na Região Norte, mantendo a 

sua concepção de rede, articulado com os diversos segmentos da rede de proteção, 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal da Saúde, Conselho 

Tutelar e FUNDHAS. (PMSJC, 2012, p. 19) 

23

 No mesmo ano, a equipe do Programa Aquarela já tinha como foco articular e 

capacitar a rede nos aspectos da prevenção

  

24 da violência doméstica contra criança 

e adolescente, o que no olhar da equipe, naquele momento estava fragilizado, pois 

pouco era feito pelo município, não havia recursos destinados para esse fim.25

Em maio de 2005, o Instituto WCF – Brasil (Childhood Brasil), projeto derivado 

da World Childhood Foundation (WCF) organização não governamental (ONG) 

 

                                                      
22 Um Assistente Social e um psicólogo. 
23 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
24 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 
25 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
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fundada pela Rainha Silvia da Suécia, em 199926, faz uma parceria com o o 

município de São José dos Campos, por meio do CMDCA, investindo no Programa 

Aquarela diante do trabalho desenvolvido no combate à violência contra criança e 

adolescente, através dos Projetos Clarear, Colorir, Querubim e Sentinela. De início, 

a WCF propõe instituir programas e capacitação voltados a prevenção da violência 

contra criança e adolescente no seu todo27

 A WCF do Brasil, respeitando a dinâmica e a estrutura que o Programa 

Aquarela apresentava com o Projeto Sentinela, que já existia, voltado à exploração e 

abuso sexual propõe a implementação do Programa Refazendo Laços sendo 

identificado como um suporte ao Projeto Sentinela

. Embora tenha a missão de promover a 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes, em especial aqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade. Ressalta-se que a Childhood Brasil tem a 

finalidade de proteger as crianças e adolescentes contra a violência, o abuso e a 

exploração sexual, por meio de diferentes programas, distribuído por todo o Brasil.  

28

 Com a parceria instituída vê-se que três questões foram de grande 

importância para sua efetividade: o aporte financeiro como um todo, o aporte técnico 

através da implantação de computadores, sistemas de informática, móveis, 

instalações e, de forma essencial, conforme relato de agentes envolvidos, a 

capacitação

, porém, com uma proposta de 

prevenção macro, abrangendo todo o município, com aporte financeiro e de 

supervisão técnica. Para tanto, foi realizada uma articulação com a administração 

municipal, pois o objetivo era a construção de uma Política de Atenção à Violência 

Sexual contra crianças e adolescentes, porém a parceria foi se adequando a 

estrutura do município diante dos serviços oferecidos pelo Programa Aquarela.  

29

 Segundo o Manual de Atenção Integral à Criança e o Adolescente em 

Situação de Violência Doméstica e Exploração Sexual (2012), os cursos oferecidos 

eram de:  

dos profissionais da equipe foi o grande diferencial. A WCF promovia 

módulos, que duravam de três a quatro meses, para a capacitação de toda a rede, 

desta forma os profissionais participaram de cursos e palestras na PUC-SP, como 

também seminários, palestras na Univap-SJC, durante todo o período da parceria. 

                                                      
26 E criado no Brasil em 2000, é um Projeto atuante na Rússia, Alemanha, em países do leste 
Europeu, Estados Unidos, Suécia, Equador e Brasil. 
27 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
28 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
29 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015 e VSPM, entrevista concedida à 
autora em 20 de maio de 2015. 
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[...] três categorias: multiplicadores, prevenção e formação de 
Conselheiros Tutelares. Na proposta de Prevenção o foco principal foi 
potencializar os trabalhadores e os serviços para proteção à infância 
e a juventude. (PMSJC, 2012, p. 20) 
 

 O processo de formação e capacitação dos profissionais da rede de proteção 

para atuarem na identificação, intervenção e prevenção do fenômeno da violência30

 Segundo o Manual de Atenção Integral à Criança e o Adolescente em 

Situação de Violência Doméstica e Exploração Sexual (2012): 

, 

evidenciou o processo de atuação profissional no Sistema de Garantia de Direitos – 

SGD, previsto na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, como parâmetro para políticas públicas voltadas para crianças 

e adolescentes. Ressalta-se que o Sistema de Garantia de Direitos foi consolidado 

por meio da aprovação pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, através da Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, que 

dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema 

de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
A parceria com o Instituto WCF-Brasil foi um marco importante no que 
diz respeito ao processo de formação ampliada destinada aos 
profissionais da rede de proteção, sendo de grande evidência o 
processo de atuação profissional no Sistema de Garantias de Direitos 
(SGD). (PMSJC, 2012, p. 20) 

 
Dentre os resultados da parceria destacam-se a formação de 450 

profissionais para desempenhar a função de multiplicadores – profissionais 

sensibilizados e mobilizados com a proposta do Programa; ampliação do serviço e 

atendimento às situações de violência doméstica e sexual; a elaboração e execução 

pelos multiplicadores de 15 projetos de prevenção nas escolas municipais e 

estaduais do município; a inserção da temática da violência doméstica e sexual no 

planejamento anual das ações das Secretarias Municipais; o Programa Refazendo 

Laços e o Programa Aquarela se tornam referência para profissionais do município e 

região em relação ao tema violência doméstica e sexual, gerando novas propostas 

metodológicas dentro do Programa Aquarela. (PMSJC, 2012, p.21) 

Em 2007, com o apoio do Instituto WCF – Brasil o Programa Refazendo 

Laços é incorporado no Programa Aquarela, ligado ao Projeto Sentinela, direcionado 

a atender e encaminhar os casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, ou seja, torna-se uma parte da Política Pública de Prevenção e 
                                                      
30 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
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Proteção Integral às crianças, adolescentes e famílias em situação de violência 

doméstica e sexual, esta última direcionada ao abuso e exploração comercial. 

(PMSJC, 2012, p.21) 

Nos anos de 2007 e 2008, o Programa Aquarela se solidifica, articulando-se 

continuamente com a rede de proteção e o Sistema de Garantia de Direitos – SGD. 

Salienta-se que na construção da proposta de intervenção houve o envolvimento e 

participação dos principais serviços que atuavam diretamente com a demanda do 

Programa sendo que a FUNDHAS, naquele momento através de sua Diretoria 

Técnica realizava acordos e deliberações com os parceiros na busca da efetivação 

das parcerias com o Hospital Municipal, as Unidades Básicas de Saúde, a Saúde 

Mental, a Delegacia de Defesa da Mulher, dentre outros. Esse envolvimento e 

participação culminaram na construção de uma proposta de intervenção, o que 

gerou o Roteiro da Assistência do Programa Aquarela evidenciando o 

aprimoramento dos procedimentos necessários na suspeita e identificação das 

situações de violência articulados com o Sistema de Garantia de Direitos. Assim, em 

2008 o Programa Aquarela instrumentaliza suas ações e articulações através do 

Roteiro da Assistência do Programa Aquarela. (PMSJC, 2012, p. 21) 

Em 2008, o Programa Aquarela identificou dentre seus atendimentos uma 

grande demanda de adolescentes em situação de exploração sexual, advindos de 

casos de violência doméstica, trata-se de adolescentes que ficavam na rua e não 

mais queriam retornar para seus lares.31

Assim, no mesmo ano, o Instituto WCF – Brasil articulado com o Programa 

Refazendo Laços, segundo o Manual de Atenção Integral à Criança e o Adolescente 

em Situação de Violência Doméstica e Exploração Sexual (2012), faz um 

levantamento no município, sob a supervisão de advogados, indicados pela 

Seccional da OAB-SJC

 

32

                                                      
31 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 

 e conselheiros tutelares, e elaboram um dossiê contendo o 

número de crianças e adolescentes envolvidos em situação de abuso e exploração 

sexual. Em decorrência dos dados apresentados, o Programa Aquarela articulado 

com a FUNDHAS e a Secretaria de Desenvolvimento Social formaliza, perante o 

CMDCA, o atendimento de mais uma demanda de trabalho voltado à exploração 

sexual contra criança e adolescentes, assim é implantado o Projeto Girassol, 

desenhado como um serviço especializado em diagnosticar e realizar a intervenção 

32 Ordem dos Advogados do Brasil em São José dos Campos. 
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nos casos de abuso e exploração sexual dentro do município33, o que num primeiro 

momento era efetuado por uma equipe no mesmo equipamento do Projeto Clarear, 

composta de uma psicóloga e uma assistente social.34

Desta forma, em 2008, o Programa Aquarela era composto de vários serviços 

para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência

 

35

• avaliação diagnóstica para violência doméstica : Projeto Clarear;  

:  

• atendimento para violência doméstica: Querubim Centro e Sul;  
• prevenção para violência doméstica: Projeto Colorir;  
• prevenção para abuso e exploração sexual: Programa Refazendo Laços  
• prevenção e acompanhamento para abuso e exploração sexual: Projeto 

Girassol. 
 
Em 2008, têm-se as eleições municipais e o candidato Eduardo Pedrosa Cury 

(PSDB), é reeleito. Seu mandato foi de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. 

Nesse momento político municipal, em 2008-2009, o Programa Aquarela 

estava estruturado da seguinte forma:  

                                                      
33 AMPO, entrevista concedida à autora em 07 de maio de 2015. 
34 AMPO, entrevista concedida à autora em 07 de maio de 2015. 
35 RSR, entrevista concedida à autora em 06 de maio de 2015. 
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Figura 3 - Estrutura do Programa Aquarela no final de 2008 e início de 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autora. 
 

Em 2009, a equipe do Projeto Girassol que realizava a avaliação diagnóstica 

e acompanhava as famílias em situação de exploração sexual, além do aporte 

técnico e financeiro do Instituto WCF – Brasil também recebeu subsídio do CMDCA 

que consistia em um carro, um computador e uma impressora. (PMSJC, 2012, p.22) 

Em 2009, o Programa Refazendo Laços amplia sua perspectiva de prevenção 

e não fica mais apenas atrelado a avaliação diagnóstica e acompanhamento dos 

casos de exploração sexual por meio do Projeto Girassol. O Programa busca 

redefinir as diretrizes de trabalho para contemplar as situações de vulnerabilidade 

numa visão macro, tratando da violência doméstica, da exploração sexual e de 

adolescentes em conflito com a lei. Nesta fase, passa-se a comtemplar o 

aprimoramento técnico e organizacional do Programa Refazendo Laços dentro do 

Programa Aquarela. Com esta redefinição de diretrizes estrutura-se um Projeto de 

Proteção Social Especial com foco na prevenção da violência contra criança e 

adolescente, contribuindo para o fortalecimento na sua relação com a Rede de 
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Proteção atingindo desde a etapa da avaliação diagnóstica, passando pelo 

acompanhamento até o desligamento. (PMSJC, 2012, p. 22) 

Em 2010, encerra-se a parceria com o Instituto WCF – Brasil, visto que a 

proposta era de dois anos e foi ampliada para cinco anos , assim a parceria teve 

duração de 2005 a 2010. O Programa Aquarela continua sua atuação voltada à 

violência doméstica contra criança e adolescente com o Programa Refazendo Laços, 

mantendo também o Projeto Girassol, voltado ao combate do abuso e exploração 

sexual. (PMSJC, 2012, p.23) 

Em 2011, o Programa Aquarela continua seu trabalho em rede voltado a 

manutenção do Sistema de Garantia de Direitos às crianças e adolescentes no 

combate a violência doméstica, ao abuso e exploração sexual, mantendo sua 

estrutura de parceria com a FUNDHAS, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a 

Secretaria Municipal de Saúde, o CMDCA, Conselho Tutelar, Vara da Infância e 

Juventude, órgãos ligados às Secretarias Municipais e Estaduais como o Hospital 

Municipal, escolas públicas, Unidades Básicas de Saúde e Delegacia de Defesa da 

Mulher. Verifica-se que a formação continuada dos profissionais da equipe, o 

acompanhamento sistemático e a colaboração desses profissionais com a 

construção e o fortalecimento de vínculos foram fatores importantes para inibir a 

violência contra criança e adolescente. (PMSJC, 2012, p. 52) 

Em 06 de julho de 2011, na gestão do Governo Federal da Presidente Dilma 

Rousseff (PT) é sancionada a Lei 12.435, que altera alguns artigos da Lei Orgânica 

da Assistência Social – LOAS, dentre eles, modifica os objetivos da assistência 

social no artigo 2º; o conceito de entidades e organizações de assistência social no 

artigo 3º e a organização, gestão e objetivos das ações na forma do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS no artigo 6º. (BRASIL, 2011) 

Verifica-se que em 2011, o Programa Aquarela encontrava respaldo no 

estabelecido na Lei 12.435, quanto aos objetivos da assistência social, visto que se 

enquadrava no Artigo 2º, incisos II e III:  
 

Art. 2º. A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; (Redação 
dada pela Lei 12.435, de 2011) 
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III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos 
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. (redação dada 
pela Lei 12.435, de 2011) (BRASIL, 2011) 
 

 Quanto ao conceito das entidades e organizações de assistência social que 

atendem famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, bem como trabalham 

na defesa e garantias de direito, estabelecidas na referida lei, o Programa Aquarela 

também se enquadrava no artigo 3º, parágrafos 1º e 3º: 
 

Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de assistência 
social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 
por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos. (Redação dada pela Lei 12.435, de 2011) 
§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 
programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social 
básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e 
respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela 
Lei 12.435, de 2011) 
[...] § 3o  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam 
programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos 
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades 
sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 
dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos 
I e II do art. 18. (Incluído pela Lei 12.435, de 2011) (BRASIL, 2011) 

 
Vê-se que o Programa Aquarela, seguindo como modelo de rede, o Protocolo 

da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a 

Violência da Prefeitura Municipal de Curitiba (2008)36

Prevenção – tendo como objetivo promover a política pública de prevenção e 

proteção integral às crianças, adolescentes e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, articulada à Rede de Proteção. As ações do Programa para a 

construção de uma rede protetiva deu-se por meio de ações de seus profissionais 

através de cursos, seminários e palestras.  

, estava adequado à nova lei 

de 2011 e segundo o Manual de Atenção Integral à Criança e o Adolescente em 

Situação de Violência Doméstica e Exploração Sexual (2012), apresentava os 

serviços de: 

                                                      
36 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015. 
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Triagem – era considerada a porta de entrada do Programa Aquarela, o 

serviço possuía procedimentos para receber e organizar os encaminhamentos 

destinados ao Programa era por meio dele que a demanda do Programa se 

materializava. 

Avaliação Diagnóstica – este serviço era efetuado após a triagem quando os 

casos eram encaminhados aos profissionais que iam realizar a avaliação, através do 

Projeto Clarear, em casos de violência doméstica, ou do Projeto Girassol, em casos 

de abuso ou exploração sexual. A partir da avaliação o caso era encaminhado para 

o Programa Aquarela Centro ou Sul, considerando a região de moradia da criança 

ou adolescente. 

Acompanhamento Técnico – este serviço era executado, à época, por duas 

equipes, uma sediada na Região Central e outra na Região Sul. Além do Projeto 

Girassol, o qual era específico para os casos de exploração sexual. Nesta etapa, a 

equipe de acompanhamento discutia o caso a equipe que fez a avaliação 

diagnóstica a fim de melhor conhecê-lo, para que depois a família fosse contatada a 

fim de iniciar o processo de acompanhamento. Neste serviço eram previstas 

algumas ações da equipe, dependendo da situação apresentada, como: acolhimento 

inicial; atendimento individual ou familiar; atendimento grupal; visita familiar; 

articulação com a rede de proteção, dentre outros. O Programa previa que a equipe 

de acompanhamento avaliasse o processo, periodicamente, considerando as 

dificuldades e avanços da família, indicando se o acompanhamento seria mantido, 

ou estava aguardando providências do Conselho Tutelar ou da Vara da Infância e 

Juventude ou se foi encerrado, após ocorrer a solução da violação de direitos ou 

ocorrer a mudança de residência da família para outro município. 

No final de 2012, o Programa Aquarela, em decorrência da atuação em rede e 

atendimento a demanda, apresentou algumas alterações em relação a estrutura de 

2008, passando a ter três Projetos e um Programa (figura 4) em um mesmo 

equipamento37

Projeto Clarear: avaliação diagnóstica; 

: 

Projeto Querubim: atendimento e acompanhamento, dividido em equipe 

Centro (atendendo as regiões Centro, Leste e Norte) e equipe Sul (atendendo a 

região Sul); 

                                                      
37 MBJG, entrevista concedida à autora em 29 de abril de 2015. 
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Projeto Girassol: avaliação e acompanhamento em casos de abuso e 

exploração sexual; 

Programa Refazendo Laços: passou a articular com a rede, voltado na 

prevenção. 

 
Figura 4 - Estrutura do Programa Aquarela no final de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora. 

 

 Em 2012, têm-se as eleições municipais sendo eleito o candidato Carlinhos 

Almeida (PT). Seu mandato é de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 

 
4.4 O programa se torna serviço: a inserção no SUAS 
 

 Atualmente a organização do sistema de assistência social no país é definida 

pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 e regulada pela NOB-

SUAS/200538

                                                      
38 Norma Básica Operacional do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 e SUAS/2012 criada por intermédio da Secretaria Nacional de 

Assistência Social e do Conselho Nacional de Assistência Social, traduzindo o 

cumprimento das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social 

realizada em dezembro de 2003, em Brasília e cumprindo as diretrizes da Lei 

Orgânica da Assistência Social, aprovada através da Lei 8.742/93, alterada pela Lei 

PROGRAMA 
AQUARELA 

PROJETO 
CLAREAR 

Avaliação 
Diagnóstica 

PROJETO       
QUERUBIM 
Atendimento e 

Acompanhamento 
(Equipe Centro e 

Equipe Sul) 

Programa 
Refazendo 

Laços 
Prevenção 

PROJETO 
GIRASSOL 

Abuso e 
Exploração Sexual 

Avaliação e 
acompanhamento 



92 
 

12.435/11, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 

providências. 

Salienta-se que Política Nacional de Assistência Social demonstrava a 

intenção de implementar o Sistema Único de Assistência Social desde novembro de 

2005, quando foi aprovada a NOB-SUAS. O Plano Nacional e a Norma foram 

reimpressas em maio de 2009, durante a gestão do Governo Federal do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (BRASIL, 2009) 

Em 2005, quando da instituição do SUAS é consolidado o modo de gestão 

compartilhada e a cooperação técnica entre os três entes federativos: União, 

Estados e Municípios para a gestão da Assistência Social no campo da proteção 

social no País. 

Em 2008, o Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social, por 

intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social e em parceria com suas 

demais secretarias, implementou várias ações de capacitação pautadas, sobretudo, 

pela incorporação de novos conhecimentos motivando uma revisão de nossas 

políticas. Uma das ações do Ministério do Desenvolvimento Social foi publicar três 

volumes iniciais da coleção CapacitaSuas, onde tratam de novas referências 

conceituais e técnicas que garantam a sustentabilidade do SUAS e a materialização 

da assistência social como política pública no campo dos direitos sociais. (BRASIL, 

MDS, 2008, p. 07) 

 Os três primeiros volumes da coleção CapacitaSuas foram produzidos em 

parceria com o Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo - IEE-PUC.SP e com o Programa das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura - UNESCO. Essa coleção amplia o debate sobre a Política de 

Assistência Social entre seus diversos atores – trabalhadores, gestores, 

conselheiros, professores, estudantes, movimentos sociais, além de contribuir para a 

consolidação de uma política pública comprometida com a justiça social e a 

construção de processos democráticos. 

 É de salientar que, em 2011, quando a Lei Orgânica da Assistência Social é 

alterada e atualizada pela Lei 12.435, permanece mantido a continuidade de 

implementação e implantação do SUAS em todo o País, principalmente em regiões 

que ainda não tinham se adequado ao novo Sistema de Assistência Social. 

 Em 2011, no âmbito estadual, na gestão do Governador Alberto Goldman 

(PSDB) a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS 
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em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social e as determinações 

estabelecidas na NOB/SUAS-2005, apresentou o Plano Estadual de Assistência 

Social – PEAS/2011, sendo um instrumento de planejamento estratégico para a 

consolidação das políticas públicas de assistência social no Estado de São Paulo. O 

Plano estabeleceu as diretrizes gerais que norteavam as ações de programas que 

deveriam ser cumpridos pelo Estado paulista no campo da assistência social, 

visando a implementação do SUAS, ao fortalecimento da descentralização e da 

municipalização da assistência social e à redução das vulnerabilidades e 

desigualdades sociais.(BRASIL, 2011). 

 A Lei 12.435/2011 estabelece que o SUAS trate de organizar as ações da 

Assistência Social focando dois tipos de proteção social: a Proteção Social Básica - 

PSB sendo aquela destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, ofertando, 

para tanto, programas, projetos ou serviços a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. E a Proteção Social Especial - PSE é aquela destinada a 

indivíduos e famílias que já se encontram em situação de risco e que tiveram, de 

alguma forma, seus direitos violados por ocorrência de violência, abandono, abuso 

ou exploração sexual, maus-tratos, uso de drogas, dentre outros aspectos, conforme 

estabelece o artigo 6º, incisos I e II, da Lei: 
 

Art. 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de 
proteção:  
I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; 
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e 
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. (BRASIL, 2011) 

 
 O Sistema Único de Assistência Social – SUAS estabelece o papel do 

governo Estadual, o qual através da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social – 

SEDS deve determinar diretrizes e fornecer mecanismos de apoio aos governos 

Municipais. Além do apoio financeiro aos municípios, deve também fornecer apoio 

técnico por meio de capacitação, monitoramento e avaliação das ações sociais 

desenvolvidas em todo o Estado. (BRASIL, 2011) 
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 A Lei 12.435/2011 determina a criação de Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS e de Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS, instituídos no âmbito do SUAS, onde a Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial serão ofertadas. A lei define os CRAS como uma unidade 

pública municipal, localizada em área de vulnerabilidade no município que executa 

os serviços de Proteção Social Básica, organizando e coordenando a rede de 

serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. E define os 

CREAS como uma unidade pública municipal, estadual ou regional de atendimento 

aos casos de Proteção Social Especial atendendo as famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus tratos físicos 

ou psíquicos, abuso sexual, uso de drogas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras, 

conforme artigo 6º-C e seus parágrafos da Lei: 
 

Art. 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas 
precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de 
assistência social de que trata o art. 3º desta Lei. 
§ 1º O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, 
localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 
§ 2º O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, 
estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos 
e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, 
por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial. 
§ 3º Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no 
âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas 
públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, 
projetos e benefícios da assistência social”. (BRASIL, 2011) 

 

 No final de 2012 até meados de 2013, no âmbito municipal, o Programa 

Aquarela atuava de maneira intersetorial, com suas equipes, porém já com algumas 

modificações decorrentes de seu tempo de atuação. O Programa focava o 

atendimento à violência doméstica e sexual no município, propiciando a proteção e 

rompimento do ciclo da violência através de três vertentes: avaliação (Projeto 

Clarear); atendimento (Aquarela Centro, Aquarela Sul e Projeto Girassol) e 

prevenção (Projeto Refazendo Laços). O caso de violência que chegava ao 

Conselho Tutelar, Hospital Municipal ou Vara da Infância e Juventude era 

encaminhado para triagem/avaliação e diagnóstico pelo Projeto Clarear, este 
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encaminhava o assistido ao atendimento efetuado pelo: Aquarela Centro, Aquarela 

Sul ou Projeto Girassol. (PINTO, 2013) 

Ressalta-se que as diretrizes de implementação e implantação do SUAS já 

existiam, no âmbito nacional desde 2005 e no âmbito estadual desde 2011, porém o 

serviço ofertado pelo município através do Programa Aquarela não se modificou. 

Vê-se então que, em 2013, com a mudança de gestão municipal, há um início 

de alinhamento entre a gestão nacional, estadual e municipal, quanto a 

implementação e implantação do SUAS no município. Assim, em cumprimento ao 

estabelecido na Política Nacional de Assistência Social, no Plano Estadual de 

Assistência Social de 2011 e no Plano de Ação do CMDCA, no que tange a 

Proteção Básica Especial à criança e ao adolescente, ocorre a implementação dos 

serviços voltados às famílias vítimas de violência pelo CREAS – Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social, tendo como estratégia adequar a 

estrutura de recursos humanos, já existentes, para o atendimento às famílias vítimas 

de violência, em parceria com as Secretarias Municipais, a FUNDHAS e entidades 

sociais. 

 Desta forma, no final de 2013 com o reordenamento da política de assistência 

no município, readequando o sistema municipal ao SUAS, o Programa Aquarela 

encerra a parceria com a FUNDHAS e retorna a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, formalizando o atendimento na forma estabelecida em lei.39Momento em que 

a Secretaria de Desenvolvimento Social levou o Programa Aquarela para cada 

CREAS, por uma questão de interpretação do SUAS, pois considerou que o 

Programa Aquarela tratava, até então, de casos de Proteção Social Especial, 

enquanto que a FUNDHAS, tratava de casos de Proteção Social Básica.40

 Até meados de 2014, ocorre a reordenação do sistema ao SUAS e a 

demanda de trabalho que era atendida pelo Programa Aquarela se regionaliza no 

município, de acordo com o estabelecido em lei. Nesse momento, instituíram-se os 

CREAS, ainda seguido da nomenclatura Aquarela: 

 

 

− CREAS-Aquarela Sul; 

− CREAS-Aquarela Leste; 

− CREAS-Aquarela Centro (que incluía as regiões Norte e Oeste)  
                                                      
39 VSPM, entrevista concedida à autora em 20 de maio de 2015 
40 RSR, entrevista concedida à autora em 06 de maio de 2015. 
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− CREAS-Monte Castelo, e 

− CREAS-Medida socioeducativa. 

 
 A regionalização do atendimento é distribuída em cinco CREAS, sendo que 

os CREAS-Aquarela Sul, Leste e Centro eram voltados aos casos de violência 

doméstica contra criança e adolescente, o CREAS-Monte Castelo era voltado ao 

atendimento de situações de violação de direitos do idoso, da mulher, de portadores 

de necessidades especiais, de discriminação sexual do grupo Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) e o CREAS-Medida 

socioeducativa nasceu do Projeto Adoles Ser.41

 No final de 2014, a Secretaria de Desenvolvimento Social, promoveu um 

processo de discussão, onde ocorreram várias reuniões com os profissionais de 

cada equipe para discutir o reordenamento dos CREAS, considerando a divisão de 

demandas e a subdivisão de profissionais em cada região do município.

 

42

 Em 2015, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - 

SEDS apresenta o Plano Estadual de Assistência Social – PEAS/2015, como 

principal instrumento para o planejamento das políticas públicas socioassistenciais 

no Estado.  

 

 A elaboração do PEAS-2015, além de prevista e determinada pela Lei LOAS 

e pela NOB-SUAS, decorre de pacto do Governo do Estado de São Paulo para o 

cumprimento das diretrizes e compromissos elencados no SUAS. O Plano apresenta 

diretrizes para melhor atender à população, contando com o apoio dos municípios, 

manifestando os propósitos de controle social a ser desenvolvido pelo Conselho 

Estadual de Assistência Social – CONSEAS em conjunto com os municípios, 

buscando o aprimoramento do SUAS. (BRASIL, 2015) 

 Vê-se que o município buscando efetivar o alinhamento das políticas de 

assistência vigentes, no âmbito nacional e estadual, ainda se encontra em um 

processo de adequação dos CREAS (figura 5), tendo realizado um novo 

reordenamento durante o primeiro semestre de 201543

 Atualmente, São José dos Campos possui 04 (quatro) CREAS não temáticos 

e um CREAS temático: 

.  

                                                      
41 AMPO, entrevista concedida à autora em 07 de maio de 2015 
42 AMPO, entrevista concedida à autora em 07 de maio de 2015 
43 AMPO, entrevista concedida à autora em 07 de maio de 2015 
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CREAS não temáticos: estão distribuídos no território de forma regionalizada 

e absorveram os serviços ofertados pelo Programa Aquarela, atendendo casos que 

decorrem de violação de direitos, como um todo: crianças e adolescentes vítimas de 

violência doméstica, de abuso ou exploração sexual; mulheres; idosos; portadores 

de necessidades especiais e discriminação sexual do grupo LGBT, são eles: 

CREAS-Centro (atendendo as regiões Centro, Sudeste e Oeste); CREAS-Norte 

(atendendo as regiões Norte e o Distrito de São Francisco Xavier); CREAS-Sul 

(atendendo somente a região Sul) e CREAS-Leste (atendendo somente a região 

Leste) 

CREAS temático: não regionalizado, atende todo o município, sendo voltado 

aos menores que cumprem medidas socioeducativas decorrentes da prática de Ato 

Infracional, conforme o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

denominado CREAS-Medidas Socioeducativas. 
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Figura 5 - Estrutura dos CREAS em São José dos Campos - junho de 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora. 

 

4.5 O programa, em textos e contextos: narrativas e diálogos 
 

Com o objetivo de investigar o Programa Aquarela quanto à sua 

implementação, implantação, motivações e o que ele representou para o município, 

buscou-se através da metodologia da história oral, ouvir os relatos de profissionais 

que foram os agentes instituintes do Programa. Foram entrevistados 07 (sete) 

pessoas que participaram direta ou indiretamente da implantação e implementação 

do Aquarela, sendo que 05 (cinco) permanecem vinculados à atividade institucional 

de proteção de direitos de crianças e jovens, na gestão ou no serviço. 

Constata-se que os entrevistados contribuíram para a criação, em 2000, de 

um serviço de vanguarda no município e na região para o enfrentamento da 

violência doméstica contra criança e adolescente. 

Por meio da análise de conteúdo, segundo o método de Bardin (2004) 

identificam-se nos relatos dos entrevistados cinco categorias temáticas: 

− O desafio da implementação e implantação do serviço; 

− A busca de capacitação para o desenvolvimento de um serviço; 

− A necessidade da equipe construir uma rede de proteção e prevenção; 

− A visibilidade do Programa instituído; 
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− O reordenamento do serviço e inserção nos CREAS. 

 

O desafio da implementação e implantação do serviço: 
 

 De acordo com relatos dos entrevistados, a ideia de implementar um serviço 

especializado para o enfrentamento da violência doméstica contra criança e 

adolescente ocorreu devido a movimentações políticas para atender a demanda 

dessa espécie de violência, porque, à época, ocorreu uma fragilização no 

atendimento, quando o CACA foi regionalizado, atendendo toda espécie de violação 

de direitos no município. 

 O entrevistado 1, demonstra a fragilidade da equipe e a necessidade de se 

buscar novas políticas para atendimento de criança e adolescente: 
 

[...] Aqui tem um movimento de mudança da primeira gestão do PSDB que 
você tinha os plantões sociais da SDS (Secretaria de Desenvolvimento 
Social) que atendia às famílias. Depois, foi criado junto com o movimento da 
pastoral do menor, o CACA (Centro de Atendimento a Criança e ao 
Adolescente). E no primeiro governo do PSDB, então, logo o CACA é 
desmontado. Não tem mais um equipamento específico para criança e 
adolescente. Os casos atendidos lá foram para os plantões sociais da SDS. 
Sai de um atendimento específico, de um equipamento direcionado e se 
dilui entre os centros comunitários dos bairros, nos plantões sociais. Com 
isto, aconteceu o que? Uma fragilização do atendimento a criança e ao 
adolescente. 

 
 Da fragilização que o atendimento vinha passando, nasce uma crise entre os 

profissionais da assitência, momento em que passam a se mobilizar e estudar outra 

forma de atendimento. O Entrevistado 1 afirma: 
 

[...] Daí, começa a dar crise na equipe, não dá mais para atender, e com 
isso começa a faltar profissional da SDS, começa a faltar psicólogo, 
assistente social. 
[...] Aí dá uma crise grande. Isto foi existindo um movimento de 
enfrentamento e nasce a Aquarela e o Adolescer. Acho que os técnicos 
estudaram muito, as equipes são muito boas. 

  
Há de ressaltar-se que a transferência do atendimento a criança e 

adolescente em situação de risco, saindo da esfera de coordenação e supervisão da 

SDS e indo para a FUNDHAS, também foi um fator importante, pois na época, foi 

formada uma equipe composta de profissionais da SDS e da FUNDHAS, quando 

esta passou a ser coordenadora do atendimento. Diante da junção de profissionais, 

estes começam a buscar quais as vertentes de demanda, através de reuniões 

entenderam que o município deveria ofertar duas espécies de atendimentos 
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especializados, quais sejam, um equipamento que fosse voltado ao adolescente 

infrator e outro a situação de violência doméstica contra criança e adolescente. O 

entrevistado 2 afirma que: 
 

Então teve uma definição de transferência do atendimento à criança e 
adolescente para a FUNDHAS e um convite para os profissionais para irem 
para a FUNDHAS. Eu fui uma das profissionais que aceitou ir para a 
FUNDHAS. O programa Situação de Risco que tinha os públicos misturados 
vai para a FUNDHAS. Quando a gente chega lá a gente faz um redesenho. 
É quando a gente decide pelo programa Adolescer, que ficou como 
referência para adolescentes com medidas socioeducativas de liberdade 
assistida e de prestação de serviço à comunidade. Foi constituída uma 
equipe só para isso. E implantação do programa Aquarela. E aí o programa 
Aquarela ficou específico para criança e adolescente em situação de 
violência doméstica. 

 
 O entrevistado 6 quando indagado sobre a transferência do atendimento, 

saindo da SDS e indo para a FUNDHAS demosntra a apreensão (dos profissionais) 

na formação de uma nova equipe, quando afirma: 
 

Sim, sim! Eu me lembro bem. Nós sabíamos que tinha essa discussão, mas 
nesse dia nós fomos chamados no Paço para uma reunião, onde ficamos 
sabendo que não existia mais o projeto situação de risco e os profissionais 
que tivessem interesse de continuar trabalhando para criança e adolescente 
serão cedidos para a FUNDHAS.  A gente ficou meio sem saber como seria 
isso direito, mas sabíamos que seria algo que seria criado, seria discutido 
como se daria essa nova forma de acompanhamento para atender 
situações de violência que se chamou Aquarela. Eu me lembro que teve 
uma votação com vários profissionais para saber qual seria o nome do 
programa. Vários nomes surgiram, até que ficou Aquarela. 

 
 Fica clara a necessidade que a equipe tinha, naquele momento, de identificar 

as demandas que envolviam criança e adolescente, para começar a buscar uma 

metodologia de trabalho, o Entrevistado 3 ressalta que: 
 

Formamos um grupo de trabalho, pegamos essa demanda, a estudamos, 
para a gente saber exatamente, dentro de tudo o que chegava de criança e 
adolescente o que era prioritário para ser desenvolvido. Nós chegamos a 
conclusão de duas grandes necessidades. Uma era a violência doméstica e 
a outra era o trabalho de liberdade assistida, com adolescente autor de ato 
infracional. Então nós desenvolvemos o projeto de funcionamento dessas 
duas novas frentes de trabalho para estruturar o trabalho. A FUNDHAS 
tinha toda estrutura humana e material par que essas duas frentes, uma 
chamada Aquarela e o projeto Adolescer, tivessem um pleno 
funcionamento. 
[...] Então o fruto dessa discussão da sociedade, da mobilização municipal, 
num dado momento foi instituído, em 2000, tanto o Aquarela como violência 
e o Adoles Ser na época, com as medidas sócioeducativas. Isso que é o 
marco histórico do município. (Entrevistado 3) 

 

A busca de capacitação para o desenvolvimento de um serviço: 
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 Na fala dos entrevistados identifica-se a questão da busca de capacitação 

para o desenvolvimento de um serviço que tivesse êxito em sua implementação e 

implantação, atendendo as necessidades ressaltadas na questão de violação de 

direitos contra criança e adolescentes atendendo a demanda do município. Segundo 

Njaine et al. (2006, p.1321) para o desenvolvimento de um serviço é necessário 

investir em capacitação e incentivo dos participantes, afim de que todos possam se 

comunicar de forma ágil e clara.  

 Pois, constata-se que o fenômeno da violência deve ser tratado de forma 

pontual, necessitando também de análise de sua causa. Assim, se faz necessário a 

discussão e capacitação dos agentes envolvidos para que possam compreender a 

dimensão do problema, buscando romper com o ciclo da violência. 

 A fala do entrevistado 7 demonstra não só a busca da capacitação voltada ao 

enfrentamento da violência, mas também o cuidado com os próprios membros da 

equipe e seu comprometimento profissional. 
 

Nesse processo de construção do programa nós fomos buscando que os 
profissionais se capacitassem e a orientação era procurarmos também o 
cuidado próprio, uma busca por terapia, porque as questões de intervenção 
que fazíamos, as questões eram muito complexas, que emocionalmente 
também nos abalavam, de receber crianças machucadas até fisicamente 
pelo teor da violência. Infelizmente, na época, a instituição não 
substancializava isso, mas nós fazíamos essa discussão nesse primeiro 
momento, desse cuidado, e acho que o grande mérito do programa foi essa 
capacidade dos profissionais abraçarem a causa, de buscar capacitação, de 
buscar terapia, isso foi nos tornando profissionais melhores para 
intervenção, mais uma decisão ética e profissional, entendeu? Mesmo 
diante das impossibilidades institucionais e organizacionais, nós 
entendíamos, pela nossa formação na especificidade, o que precisaríamos 
para melhor atuar com o objeto de trabalho. 

 
 O entrevistado 7, em sua fala afirma que a própria capacitação deu 

visibilidade aos profissionais da equipe trabalhar em rede, existindo uma 

sensibilização intersetorial para o enfrentamento da violência doméstica: 
 

Pelo próprio desenvolvimento do trabalho, eu acho que o índice também, 
que começou a aparecer, a visibilidade da dimensão da violência, as 
capacitações, o tempo todo, mesmo sendo projeto no comecinho, antes de 
se tornar programa, nós fizemos muito a capacitação e sensibilização 
intersetorial, no começo muito com a saúde, que foi o nosso primeiro grande 
parceiro, porque as meninas ali dos cuidados médicos, clínicos e imediatos 
tinham que passar, era um protocolo da saúde, até para evitar as doenças 
provenientes aí, com as crianças e adolescentes, então fizemos muita 
capacitação com a saúde, a saúde mental, depois fomos ampliando, 
quando se torna programa, para a educação, para as demais entidades, 
então todo mundo já sabia que no município a referência para violência 
doméstica era o Aquarela. 
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 O entrevistado 2 demonstra em sua fala, a busca de capacitação de 

profissionais da equipe quando indagado sobre o desenvolvimento do Programa: 
 

Então foi um momento de muito estudo, a gente foi fazer parte da equipe, 
buscamos formação específica na questão da violência doméstica pela 
USP, isso ajudou muito a amadurecer o entendimento do fenômeno. Na 
época tinha o LACRI que era o Laboratório da Criança e Adolescente da 
USP que tinha um curso à distância muito bom e a maioria dos agentes da 
equipe participavam. 

 

A necessidade da equipe construir uma rede de proteção e prevenção: 
 

 Nesse contexto, cumulado com a capacitação ressalta-se nas entrevistas a 

necessidade de a equipe multidisciplinar promover um trabalho em rede, não só no 

enfrentamento da temática como na sua prevenção. 

 O trabalho em rede é fundamental no compromisso da busca da proteção 

integral à criança e adolescente estabelecida no ECA, assim é necessário que os 

agentes instituintes estejam imbuídos, unidos em equipe para enxergarem que, de 

forma isolada, não terão êxito na busca da preservação do Sistema de Garantias de 

Direitos – SGD, e que por meio de uma rede poderão alcançar resultados para 

romper o ciclo de violência. 

 O entrevistado 7 afirma que:  
Nós tínhamos uma equipe interdisciplinar, composta por assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos, nós tínhamos a equipe médica, todos com 

especialização em violência doméstica. 

 

 O entrevistado 3 afirma que a implentação e implantação do Programa 

Aquarela resgatou a articulação em rede: 
 

Isso, na época da implantação participou a FUNDHAS junto com técnicos 
da SDS, que já tinham uma história e uma história não se anula, eles 
recuperaram essa história, resgataram e a articulação com o próprio 
CMDCA que estava sempre com a política da criança e do adolescente bem 
desenvolvida e a articulação com o município como um todo. A gente fazia 
tudo junto com todas as entidades, com o judiciário, a história de são José 
para a criança e o adolescente foi articulada. A gente era um agente só na 
construção da política da criança e do adolescente e isso é um trabalho em 
rede. E eu acredito que sem esse trabalho não existe trabalho social e 
efetivo. 
 

 Dos relatos denota-se que o CMDCA junto com a FUNDHAS, a SDS, a 

Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Tutelar, escolas públicas municipais e 
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estaduais, e outras instituições governamentais e não-governamentais formaram 

uma rede de proteção e prevenção para o enfrentamento da violência contra criança 

e adolescente no município, mediante articulação da equipe responsável pela 

institucionalização do serviço. 
 

E a gente tinha uma relação muito próxima com os profissionais do 
Aquarela de ligar, de visitar, de fazer reuniões, discussões de casos, isso foi 
muito rico neste período. Me lembro também que a primeira discussão que 
a gente teve sobre o protocolo de notificação para casos de violência contra 
criança e adolescente a gente fez conjuntamente. 
[...] Um representante do Conselho Tutelar, do CMDCA, reunimos a saúde, 
assistência social, conselho tutelar e outros elementos, outros atores dessa 
rede de proteção. E nós começamos a esboçar, tive a felicidade de 
participar disso, como deveria ser esse protocolo de notificação compulsória 
que hoje já existe e funciona. Participei desse início. (Entrevistado 4) 
 

 Após a implantação do programa, constata-se que se continua na busca da 

intersetorialidade e articulação da rede para aprimorar o serviço instituído, conforme 

se denota da fala do entrevistado 2: 
 

Em 2001 quando a gente estabelece esse pacto intersetorial... ele tinha a 
finalidade de cada representante levar as demandas advinda do Aquarela 
para ser discutidas num âmbito de política. Mas os profissionais que 
estavam naquele momento estavam muito motivados e foi um momento de 
grandes articulações. A gente conseguiu desenvolver o trabalho. 

 
 
A visibilidade do Programa instituído: 
 

 Nos discursos dos entrevistados evidencia-se a visibilidade que a implantação 

do Programa Aquarela deu ao município e região, sendo considerado um serviço 

vanguarda, na questão de mobilização social e poder mostrar que a violência contra 

criança e adolescente existe no município e agora tínhamos um equipamento 

articulado em rede para romper com o ciclo da violência. 

 Percebe-se que cada profissional com sua especificidade, esforçou-se para 

intensificar a coesão entre a equipe, buscando melhor capacitação para ter 

visibilidade sobre a temática que lhes incumbiram. Porém, denota-se que essa 

visibilidade alcançada pelos agentes instituintes para implementar e implantar o 

Programa, não só os alcançou como também depois de implantado o serviço, a 

comunidade passou a ter uma visibilidade sobre a questão da violência doméstica 

contra criança e adolescente, a qual verifica-se que historicamente e socialmente é 

um fenômeno muitas vezes silencioso. 
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 O entrevistado 1 quando indagado sobre a implementação e implantação do 

Programa, afirmou: 
 

Penso que o programa Aquarela, quando foi instituído, ele foi uma grande 
iniciativa em São José, porque ele deu visibilidade a algo que estava 
escondido, que era a questão da violência doméstica e exploração sexual. 
Então o programa Aquarela cumpriu um principal papel, que é levar para 
dentro da rede de serviços e para a sociedade em geral, pois todos passam 
a saber: existe violência doméstica e existe exploração sexual de criança e 
adolescente nesse município. Então o grande mérito de toda a formulação 
da chegada até o programa Aquarela foi este. 

 
 O entrevistado 2 quando lhe foi perguntado se o Programa Aquarela foi 

instiuído conforme sua proposta, assegurou que: 
 

Eu creio que sim, acho que deu visibilidade à questão da violência 
doméstica, antes não era tão explicitada essa demanda no município. 
Quando você fala risco, você não fala exatamente qual risco é esse. E era 
questão da violência ocorrida dentro do âmbito familiar. Acho que esse foi o 
grande ganho, focar e poder dizer que saímos na invisibilidade. 
 

 Quando questionado o que representou a implantação do Programa para o 

município, o entrevistado 6, atestou quanto a visibilidade do trabalho da equipe, 

como também ressaltou o trabalho em rede: 

 
Eu acho que deu uma visibilidade muito grande para o nosso trabalho, que 
é um trabalho reconhecido até por outros municípios. Tínhamos um respeito 
muito grande, porque com todas as dificuldades a gente procurava fazer 
com que o trabalho acontecesse. Era um trabalho em rede. Trabalhar a 
violência sem trabalhar em rede não é possível. Tivemos uma parceria 
muito boa com a FUNDHAS, com outras instituições, até mesmo com a 
SDS. Porque a violência é multicausal. 
 

 Nota-se que o Programa Aquarela proporcionou visibilidade de atendimento, 

fornecendo ao município uma rede de proteção e prevenção contra a violência 

doméstica, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o que até sua 

implantação não era tão visível, mesmo existindo anteriormente um serviço de 

atendimento a criança e adolescente em situação de risco. Isso se confirma nas 

falas dos profissionais entrevistados, conforme atestou o entrevistado 7: 
 

Eu acho que nós demos visibilidade ao que estava escondido, ao que a 
gente não sabia dar nome, ao que se falava que não existia em São José 
dos Campos, ao fortalecimento da rede no cuidado e na prevenção, nós 
ficamos marcados nesse período por uma rede muito fortalecida. De saber 
que se acontecesse um caso de violência aonde você atua, você poderia 
acionar uma equipe do programa Aquarela que estaria pensando junto com 
você quais as estratégias para tomar, qual o questionamento que faríamos 
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com essa questão para notificar, para cuidar da família, proteger a criança, 
então esse fortalecimento enquanto rede nós tínhamos. 
 

 O entrevistado 2 afirma que o Programa Aquarela foi um ganho para o 

município e também conota a questão da visibilidade, quando é indagado sobre o 

que representou essa experiência no município: 
 

Eu acho que o Aquarela foi um grande ganho para o município em termos 
de política pública de atendimento, embora não tivéssemos em 2000 uma 
política tão definida quanto temos hoje, mas mesmo sendo de outra maneira 
o município deu uma reposta realmente no atendimento a essa situação tão 
grave que é a violência doméstica. Realmente é um olhar para esses 13 
anos e fazer parte desses 13 anos de luta, de construção de um programa, 
sair de uma prática inicial com sonhos, com perspectivas e ver um serviço 
estruturado e cada vez mais exigindo efetividade, qualidade, profissionais 
realmente comprometidos, eu acho que isso realmente foi um ganho para o 
município. 

 

O reordenamento do serviço e inserção nos CREAS 
 

 No relato dos profissionais, percebe-se que a possibilidade de trabalhar a 

questão da violência doméstica contra criança e adolescente junto aos CREAS 

ainda está sendo encarada como um desafio, um reordenamento de um serviço que 

era prestado através de um Programa para ser inserido como política pública 

implementada e implantada pela Política Nacional da Assistência Social. 

 O entrevistado 2 relata sua visão quanto a inserção do serviço que era 

ofertado pelo Programa e agora está dentro dos CREAS no município: 
 

Após a implantação do SUAS a gente se sentiu um pouco à margem da 
discussão da política da assistência. Então já era um desejo nosso dos 
últimos anos que a gente realmente tivesse inserido dentro da política, 
porque a gente estava se sentindo de fora. Os nossos argumentos 
enquanto junto à FUNDHAS se esgotavam, porque a FUNDHAS não estava 
inserida junto à política de assistência. Então, levar essa discussão 
remeteu, realmente, ao retorno do programa Aquarela, desta intervenção da 
política da assistência, trouxe esse embate de que o que era junto, de 
repente estando em lugares distintos, isso vai exigir muito mais dos 
profissionais uma articulação. Porque uma coisa é você estar um na sala ao 
lado da outra, outra coisa é você ter que encaminhar. O que a gente 
percebe é que para que uma política se solidifique ela precisa estar inserida 
dentro da sua política. 
 

 Percebe-se que os profissionais demonstram preocupação na readequação 

do serviço que antes era ofertado através do Programa e atualmente está inserido 

nos CREAS do município. Alguns apresentam preocupação, outros otimismo e 

cautela.  
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 O entrevistado 2, questiona quando é indagado sobre a implantação dos 

CREAS: 
 

Os desafios estão postos. Como é que nós vamos articular essa rede 
intersetorial não estando mais juntos, estando cada um na sua esfera e 
trabalhar com demandas da família como um todo que chega nos CREAS? 
 

 O entrevistado 4 demonstra otimismo no reordenamento do serviço, agora 

efetuado pelos CREAS e ressalta a experiência do Programa Aquarela para ser 

aplicada nos CREAS: 
 

[...] por que o que é que é bacana no CREAS? É uma política nacional, os 
municípios tem que dar condições de trabalho.  
[...] O CREAS é regionalizado, ele está na região das famílias, onde essas 
violências acontecem. 
[...] Então eu olho com muito bons olhos esse retorno desse atendimento 
dentro da política de assistência. O que foi fundamental ter existido o 
Aquarela? capacitou os profissionais, então eu acho que nesse sentido, 
porque era muito específico, beneficiou muito esse tipo de atendimento, de 
problemática. E hoje eles vão usar isso nos CREAS com certeza. Então a 
minha opinião pessoal é de que foi bacana essa saída para o CREAS. O 
Aquarela fortaleceu o CREAS, mas a questão da violência não é separada. 
É importante que esse trabalho esteja integrado e esteja principalmente nas 
regiões que acontecem. Eu vejo com bons olhos. 
 

 O entrevistado 5 em seu relato menciona também, com otimismo, que o 

Programa Aquarela pode contribuir nos CREAS: 
 

Eu acredito que na verdade, da minha parte...eu acho que o Aquarela ter 

sido construído e consolidado ao longo de 13 anos traz para o SUAS muitas 

contribuições. 

 

 O entrevistado 3 apresenta a preocupação que os serviços agora ofertados 

pelos CREAS continuem com qualidade, porém sem perder a história, a experiência 

vivida pelos profissionais que trabalharam no Programa: 
 

Eu comparo a Política Nacional de Assistência com a Política Nacional da 
Saúde, que na verdade reordenou o município no que se refere, por 
exemplo, à nomenclatura, quadro de pessoal, a normatizar a política em 
âmbito nacional, então São José acompanhava esse cenário e sabíamos 
que ia acontecer isso, mas a gente não queria que perdesse a qualidade, a 
história, a finalidade. Então estava tendo esse cuidado, esse olhar, essa 
discussão necessária para que ele vá para os serviços mas que continue 
com a qualidade. 
 

 O entrevistado 7 também ressalta a preocupação com a qualidade dos 

serviços que atualmente se apresentam nos CREAS para atender uma demanda 
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que envolve todas as violações de direitos em um mesmo equipamento, o que era 

bem diferente quando existia o Programa Aquarela: 
 

Hoje nós temos uma proposta ampliada de intervenção da violação de 
direitos, mas essa particularidade, essa especificidade em criança e 
adolescente com esse olhar interdisciplinar foi do Aquarela. Está no 
passado. 
[...] (os CREAS) é uma outra forma de intervenção da violação de direitos, 
mas com essa amplitude dos outros setores funcionários, nós não temos 
mais aquela equipe interdisciplinar atuando, discutindo, pensando um plano 
de intervenção. Hoje é em outra ordem macro estrutural. É a saúde na 
saúde, o que é de política de assistência é da política de assistência, as 
políticas nacionais dão esse direcionamento. Eu não estou indo contra as 
políticas, porém, esse lugar de cuidado, de interdisciplinaridade instituída no 
espaço de intervenção com criança e adolescente nessa lógica de cuidado 
em um lugar específico, nós não temos mais. É uma outra dimensão de 
trabalho, trabalhando com todas as violações de direitos, com o mesmo 
quadro de recursos humanos. 
[...] (os CREAS trabalham) Com toda a violação de direitos. De mulher, de 
idoso, de criança e adolescente, e hoje as equipes estão reduzias no âmbito 
de profissionais, para a grandeza do teor do fenômeno das violações de 
direito eu acho que é algo que precisa ser cuidado pelos gestores das 
políticas, pensando na qualidade da intervenção, pensando nos 
apontamentos dos profissionais, precisa se cuidar desse lugar! 

 
 O entrevistado 6 relata em sua fala a necessidade do município de adequar a 

nova política dos CREAS, descreve o processo de mudança de nomenclatura, em 

2013, de CREAS-Aquarela para CREAS, ainda que regionalizado e ressalta a 

demanda que era atendida quando CREAS-Aquarela e agora já CREAS, 

demonstrando ao final preocupação com o volume da demanda. 

 No tocante a necessidade de adequação: 
 

A SDS (em 2013) coloca que em função da Política Nacional de Assistência 
Social precisava implantar os CREAS. Porque a essas alturas São José já 
tinha os CREAS. Tinha o Aquarela, mas ele estava um pouco à parte das 
mudanças que a política vem fazendo. Já existia em São José o CREAS 
Monte Castelo. 
 

 No tocante a mudança de nomenclatura: 
 

No final de 2014... não tem uma data certa, foi tudo num processo. No 
começo de dezembro fiquei sabendo que enquanto Centro seríamos 
CREAS Norte. O CREAS Centro cuidava do Centro, Sudeste, Oeste e 
Norte, e esse CREAS Centro se dividiu. Foi um reordenamento que a 
secretaria fez. Então nesse reordenamento ficou não somente uma 
mudança de região, mas até mesmo uma mudança de demanda. Então 
várias situações aconteceram com esse reordenamento, ou seja, o CREAS 
Aquarela Centro passou a se chamar agora CREAS Centro para atender 
Sudeste, Centro e Oeste. Esse processo de discussão, de reuniões, de 
divisão de demandas, de subdivisão de profissionais, isso começou acho 
que no final de dezembro. Mas a mudança mesmo, mudança física, foi 
agora em fevereiro. 
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 No tocante a preocupação com a demanda, ressalta: 
 

Até então, os CREAS Aquarela atendia só criança e adolescente, o Medida 
sempre foi bastante específico e o Monte Castelo atendia só adulto. 
[...] E agora não mais só criança e adolescente, mas agora todos os CREAS 
com exceção do medida, passaram agora a atender não só criança e 
adolescente, mas também mulheres, portadores de necessidade, idosos e 
situação de violação de direitos. E aí entra também a questão do LGBT, por 
discriminação sexual também. Foi situação de violação de diretos, não 
importa a idade, todos são demandas do CREAS. Olha que mudança do 
Aquarelas para os CREAS! 
 

 Em seu relato, o entrevistado 6 vê-se com a responsabilidade de entender 

essas mudanças implementadas pela Política Nacional de Assistência Social e 

demonstra seu comprometimento e preocupação para se alinhar com o novo: 
 

Para o novo CREAS Centro, eles já vinham com a discussão dessa nova 
política. A gente percebe que eles já dominam até mesmo a linguagem. 
Mas, entre aspas, a ‘tecnologia’, se é que posso chamar assim, do 
atendimento da criança e adolescente, isso era com os CREAS Aquarela. 
Então a gente está... olha, em março ou abril nós tivemos uma reunião de 
socialização, ou seja, vamos compartilhar, socializar conhecimento, porque 
uns tinham de umas coisas, outros tinham de outras, a gente precisava 
mesclar esse conhecimento, mesclar essas informações, é nesse ponto que 
nós estamos hoje! Mesclando informações, tirando procedimentos, 
discutindo essas demandas, muitas coisas são novidades para nós, muitas 
coisas são novidades para eles, então vamos compartilhar, vamos trocar, 
vamos se juntar, vamos sobreviver juntos! 

 
 O entrevistado 5 relata a forma cuidadosa do período de transição que o 

município enfrentou em 2013, para implantar os CREAS obedecendo a Política 

Nacional. Salienta a preocupação com os profissionais que trabalhavam no 

Programa Aquarela, e observa a junção do que existia de serviço ofertado voltado à 

criança e adolescente com a nova proposta dos CREAS, se posicionando que deve 

ocorrer uma união do velho com o novo sistema. 
 

Em 2013, o plano era realmente adequar os serviços da Secretaria de 
Desenvolvimento Social ao SUAS, implantar efetivamente o SUAS, que 
começou a ser implantado. Nós preparamos uma transição, porque a 
equipe, a maior parte era da FUNDHAS, também da questão metodológica 
de se colocar. Nós falamos várias vezes para a equipe que nós não íamos 
desfazê-la. Era uma transição. O Aquarela ele construiu uma metodologia 
de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco, de 
violência doméstica. 
[...] Quando nós estávamos na secretaria em 2013 nós pensamos com a 
equipe de gestão em implantar o SUAS como devia ser mesmo. A gente 
tinha uma preocupação muito grande, começamos o processo de transição 
em agosto, pois tinha que ser um processo muito bem cuidado, tinha que 
saber muito bem o que estava sendo feito. Claro que não ia ser enfiado 
goela abaixo nenhuma mudança absolutamente.  
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[...] O novo tem muitos elementos do antigo e você precisa ter bastante 
cuidado. 
[...] Eu sempre pensei que era um movimento que tinha que ser tratado com 
muito cuidado. Num primeiro momento, a gente assumiria o Aquarela. A 
gente projetou um CREAS para a região leste, e tínhamos pensado que a 
questão metodológica era para começar a ser pensada em janeiro de 2014. 
Era uma metodologia de muitos nãos que a gente sabe que dá certo. Eu 
tinha uma ideia de entendimento que quando tem uma mudança sempre 
traz um medo, mas o que estava sendo implantado era o SUAS. Tem a 
lógica dos demais serviços. No fundo a gente estava falando a mesma 
coisa. Não passava pela nossa cabeça destruir aquilo, absolutamente. Eu 
acho que na verdade era um casamento e não um divórcio. 
 

 Percebe-se nos relatos que o processo de readequação dos métodos 

utilizados pelo Programa Aquarela aos CREAS, no olhar dos entrevistados, deveria 

ser lento e direcionado para se executar uma política pública utilizando-se da 

experiência e trabalho em rede que existia no Programa para passar-se a executar 

um trabalho frente à constituição e efetivação de direitos dentro de um equipamento 

de políticas públicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O município de São José dos Campos viveu um processo de mudança no 

tocante ao enfrentamento da violência contra criança e adolescente, desde quando 

passou a implementar e implantar ações para a situação de risco até a situação de 

vulnerabilidade. 

 A realização da pesquisa trouxe uma aproximação do estudo bibliográfico, 

histórico e do conhecimento da implementação e implantação de políticas públicas 

voltadas a atender os direitos da criança e do adolescente, identifica-se essa 

trajetória no município e suas transformações. 

 Verifica-se que a questão dos direitos da criança e do adolescente não são 

estáticos, eles vão se transformando em cada momento vivido através de ações de 

seus atores: sujeitos, instituições, grupos, movimentos sociais, organização 

governamental e não governamental. 

 Na trajetória das políticas públicas implementadas e implantadas no 

município, constata-se um movimento político-social originado das possibilidades 

despertadas pelo momento histórico e político, que dá visibilidade a algumas 

questões, modifica conceitos e abre novas possibilidades de construção social, 

momento em que vê-se a necessidade de buscar políticas mais direcionadas, 

especializadas no segmento da violência contra criança e adolescente. 

 Desta forma, buscou-se percorrer os caminhos do Programa Aquarela, desde 

a cogitação de um serviço voltado a coibir a violência contra criança e adolescente, 

passando pelas discussões direcionadas a atender as necessidades da demanda no 

município, da implementação e implantação do serviço, seu desenvolvimento e por 

fim, seu dispersar no atendimento pelos CREAS – Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social, regionalizados no município. 

 Constata-se que antes de 2000, quando havia o CACA – Centro de 

Assistência a Criança e Adolescente sendo um centro direcionado para criança e 

adolescente, por questões de planejamento das políticas públicas, à época, o 

município através da Secretaria de Desenvolvimento Social, efetuou a 

regionalização do atendimento para os Centros de Atendimento de Assistência 

Social. Vê-se que naquela época ocorreu um reordenamento no atendimento voltado 

a criança e adolescente em situação de risco, pois não se falava ainda em situação 

de vulnerabilidade. 
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 Através da busca de investigar a instituição do Programa Aquarela constata-

se que, no momento em que o CACA é regionalizado não ocorreu a preocupação da 

administração municipal em direcionar, implementar, instituir protocolos voltados 

para a assistência de criança e adolescentes de forma específica, e assim esse 

segmento ficou unido com os demais segmentos que abarcavam a assistência social 

no município. 

 Diante da demanda que se apresentava de atendimentos nos centros 

distribuídos no município, verificou-se que a vertente de criança e adolescente em 

situação de vulnerabilidade era maior que os demais segmentos, assim teve início 

as discussões pelos agentes envolvidos com a proposta, no tocante à violência 

ocorrida no município, e entrou na agenda municipal como um fator a ser discutido 

para implementação e implantação de políticas públicas que atendessem o 

fenômeno da violência contra criança e adolescente. 

 Verificou-se que nessa época já existia a FUNDHAS - Fundação de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente “Prof. Hélio Augusto de Souza”, que tinha 

como seguimento a assistência de menores, voltada à prevenção de casos que 

apresentassem situação de risco. 

 No momento da implementação e implantação do Projeto Aquarela, já existia 

a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, assegurando o direito de 

assistência, em casos de violação de direitos contra criança e adolescente. Assim, 

deu-se a implementação do Projeto Aquarela voltado ao enfrentamento da violência 

doméstica contra criança e adolescente no município, e sua trajetória foi de 

implementar e implantar metodologias, protocolos e capacitação da equipe afim de 

atender a demanda dos casos no município. 

 O projeto se tornou Programa, diante da necessidade de atender a demanda 

e aos ditames da Lei (Politica Nacional de Assistência Social, do Plano Nacional de 

enfrentamento da Violência Sexual, Plano de Ação do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente) vigente à época, o que também constata-se a ocorrência 

de sua readequação no atendimento, e assim passou a possuir vários projetos em 

um mesmo equipamento, cada qual com sua vertente. 

 Observa-se que do período de 2005 a 2012, no início sob a coordenação de 

uma autarquia municipal – FUNDHAS e depois sob a supervisão da SDS, o 

Programa Aquarela se apresentava como serviço voltado a assistência social nas 

questões de violência doméstica, abuso e exploração sexual e cumprimento de 
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medidas socioeducativas ao adolescente autor de ato infracional, conforme previsto 

no ECA. 

 Verificou-se que, assim o Programa se apresentou até 2013, quando ocorreu 

a necessidade de alinhamento, do serviço prestado no município (da política pública 

municipal), com as políticas públicas de âmbito nacional e estadual diante da 

legislação atual, que já havia instituído o SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social desde 2005. 

 Denota-se que em 2013, inicia-se o reordenamento do serviço prestado pelo 

município que já estava distribuído nos CREAS, porém ainda somente voltado a 

PSE - Proteção Social Especial, voltado ao seguimento de situações de risco, com a 

violência contra criança e adolescente. Na readequação e institucionalização dos 

CREAS no município, foi criado o CREAS (Monte Castelo) voltado a PSB - Proteção 

Social Básica, ou seja, aos demais segmentos em situação de vulnerabilidade social, 

como a violação dos direitos da mulher, do idoso, do portador de necessidades 

especiais e do grupo LGBT, na questão de preconceito sexual. Enquanto isso, a 

FUNDHAS continuou seu trabalho voltado à prevenção de riscos sociais e pessoais. 

 Verifica-se que, em 2015, com o realinhamento da política municipal com as 

políticas nacionais e estaduais, ocorreu, novamente o mesmo processo que se deu 

no CACA, lá na década de 90, ou seja, o atendimento se regionalizou para os 

CREAS, os quais são instituídos conforme a Lei, para atender todos os segmentos 

de assistência social no município, momento em que se verifica resistência de uns e 

anuência de outros, no que diz respeito aos profissionais que trabalharam quando 

do Programa Aquarela e agora estão nos CREAS. 

 Indaga-se diante da investigação realizada como o município irá trabalhar 

com a situação de violência doméstica contra criança e adolescente, 

especificamente, já que os CREAS possuem, ainda que um número insuficiente para 

a demanda, alguns profissionais que trabalharam no Programa Aquarela e que de 

certa forma trazem protocolos de assistência tanto positivos como negativos nesse 

segmento, e agora têm de se deparar não só com questões voltadas à violência 

doméstica, abuso ou exploração sexual contra criança e adolescente, mas também 

aprender a lidar com um universo muito maior de situações de violação de direitos. 

 Frente a esta atual situação, como não observar que dos 5 CREAS 

implantados no município, somente um é temático, trata-se do antigo Aquarela-

medidas que se tornou em um CREAS – Medidas Socioeducativas, somente voltado 
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ao adolescente infrator que esteja em cumprimento de medida socioeducativa, 

conforme estabelecido no ECA. 

 Ao investigar o percorrer das políticas públicas no município voltadas ao 

enfrentamento da violência contra criança e adolescente, questiona-se: como os 

CREAS atenderão de forma articulada em rede, à semelhança da rede de proteção 

e prevenção que existia no município? Por que não articular a implementação e 

implantação de um CREAS temático, voltado ao combate da violência contra criança 

e adolescente? 

 Ou poderia ser este um momento profícuo e inovador, em que as políticas 

setoriais, nas quais o Aquarela foi desmembrado (saúde, assistência social, 

educação) fossem integradas tendo como eixo norteador o território, que todas tem 

como base, como, aliás, preconizam tanto as políticas setoriais como o Plano 

Nacional de Enfrentamento? 

 Nas entrevistas, o envolvimento, compromisso e comprometimento pessoal 

dos técnicos com a proteção das crianças e adolescentes ficou evidente. Mesclando 

motivações pessoais com os sucessos, frustrações e desafios de acompanhar a 

caminhada do Aquarela, esses técnicos e cidadãos políticos participam, constroem e 

moldam os arranjos organizacionais e institucionais emoldurados pelas leis e 

regulamentações. Por esta razão, os caminhos permanecem abertos e a estrada, 

em construção. 

 O estudo aproximou-se de concepções e ideais no campo das políticas 

públicas, mas não tem a ousadia de esgotar ou finalizar os debates quanto à busca 

do enfrentamento da violência contra criança e adolescente. 
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