
 

 

Inclusão 
 
AÊ inclusãoÊ foiÊ umÊ temaÊ tratadoÊ pelosÊ

entrevistadosÊ deÊ formaÊ ampla.Ê SurgiramÊ aspectosÊ
relacionadosÊ aoÊ acessoÊ àÊ educação,Ê saúde,Ê lazer,Ê
acessibilidade,Ê transporteÊ eÊ renda.Ê ApesarÊ disso,Ê
percebemosÊ comoÊ oÊ temaÊ aindaÊ éÊ poucoÊ discu doÊ
entreÊosÊpaisÊeÊ responsáveisÊdeÊcriançasÊnaÊPrimeiraÊ
Infância:Ê “Eu acho que eu nem escuto essa palavra 
inclusão.” (EntrevistadaÊ15).Ê 

EmÊ relaçãoÊ àÊ educaçãoÊ dasÊ crianças,Ê umÊ
númeroÊ considerávelÊ deÊ entrevistadosÊ entendeuÊ aÊ
inclusãoÊaÊpar rÊdoÊacompanhamentoÊdosÊpaisÊe/ouÊ
responsáveisÊ doÊ processoÊ deÊ educaçãoÊ dosÊ filhos,Ê
apoiandoÊ seuÊ desenvolvimentoÊ eÊ aprendizagem:Ê
“Inclusão (...) pra mim é ter o pai, a mãe, a vó (...) 
todo mundo incluído na educação do filho, né? Tipo 
assim, par cipando.” (EntrevistadoÊ 10).Ê AÊ inclusãoÊ
tambémÊapareceuÊnoÊsen doÊdasÊcriançasÊpequenasÊ
seremÊ acolhidasÊ nosÊ espaçosÊ deÊ educaçãoÊ infan l,Ê
porÊ meioÊ daÊ interação,Ê daÊ escutaÊ eÊ daÊ convivênciaÊ
comoÊ prá casÊ queÊ possamÊ contribuirÊ paraÊ oÊ bemÊ
comum.Ê SobreÊ asÊ crechesÊ eÊ pré-escolas,Ê parteÊ dosÊ
entrevistadosÊmencionouÊaÊnecessidadeÊdeÊofertaÊdeÊ
umÊnúmeroÊmaiorÊdeÊprofissionaisÊqualificadosÊcomoÊ
formaÊdeÊapoioÊàsÊcriançasÊeÊsuasÊ famílias,Ê incluindoÊ
atendimentoÊ especializadoÊ paraÊ asÊ criançasÊ comÊ
deficiênciaÊ (PCD),Ê doençasÊ crônicasÊ e/ouÊ quaisquerÊ
déficitsÊ queÊ possamÊ impactarÊ emÊ seuÊ
desenvolvimentoÊeÊaprendizagem.Ê 

QuandoÊ consultadosÊ seÊ algumasÊ criançasÊ daÊ
RocinhaÊ sãoÊ tratadasÊ deÊ formaÊ diferente,Ê aÊ maioriaÊ
dosÊ entrevistadosÊ respondeuÊ queÊ sim,Ê apontandoÊ
aspectosÊ daÊ convivênciaÊ familiarÊ eÊ comunitária,Ê
fatoresÊsociais,ÊeconômicosÊeÊaÊdificuldadeÊdeÊacessoÊ

aosÊ espaçosÊ deÊ educaçãoÊ infan lÊ dentroÊ eÊ foraÊ daÊ
comunidade.Ê DeÊ acordoÊ comÊ osÊ par cipantes,Ê asÊ
criançasÊtratadasÊdeÊformaÊdiferenteÊsãoÊaquelasÊqueÊ
nãoÊ recebemÊoÊdevidoÊapoioÊdaÊ família,Ê sejaÊporqueÊ
osÊ paisÊ trabalhamÊ longasÊ horasÊ eÊ nãoÊ conseguemÊ
acompanharÊoÊco dianoÊdosÊfilhosÊnaÊescolaÊouÊpelaÊ
precariedadeÊdeÊacessoÊàÊrendaÊe/ouÊdesempregoÊdaÊ
família. AÊ dificuldadeÊ deÊ acessoÊ aosÊ espaçosÊ deÊ
educaçãoÊ infan l,Ê devidoÊ àÊ faltaÊ deÊ vagas,Ê eÊ aÊ
ausênciaÊ deÊ espaçosÊ deÊ lazerÊ paraÊ asÊ criançasÊ
pequenasÊ contribuiÊ paraÊ oÊ cenárioÊ deÊ desigualdadeÊ
naÊcomunidade.Ê 

EmÊ relaçãoÊ àsÊ a vidadesÊ propostasÊ nasÊ
crechesÊ eÊ pré-escolas,Ê aÊ maiorÊ parteÊ dosÊ
entrevistadosÊ disseÊ queÊ asÊ criançasÊ nãoÊ têmÊ
dificuldadesÊ paraÊ par cipar.Ê Porém,Ê algunsÊ paisÊ eÊ
responsáveisÊsinalizaramÊqueÊaÊfaltaÊdeÊdiálogoÊentreÊ
asÊ ins tuiçõesÊ deÊ ensinoÊ eÊ asÊ famílias,Ê oÊ númeroÊ
reduzidoÊ deÊ profissionaisÊ eÊ oÊ acessoÊ limitadoÊ àÊ
internetÊ noÊ contextoÊ daÊ pandemiaÊ sãoÊ fatoresÊ queÊ
impactamÊ naÊ par cipaçãoÊ dasÊ crianças.Ê UmaÊ dasÊ
entrevistadas,ÊmãeÊdeÊumaÊcriançaÊcomÊdeficiênciaÊeÊ
doençaÊcrônica,ÊrevelouÊqueÊoÊfilhoÊsofreÊexclusãoÊnaÊ
crecheÊporÊcontaÊdeÊsuasÊlimitaçõesÊeÊdoÊmedoÊqueÊaÊ
escolaÊtemÊdeÊqueÊeleÊseÊmachuque,ÊevidenciandoÊosÊ
desafiosÊ deÊ algumasÊ ins tuiçõesÊ paraÊ garan rÊ aÊ
inclusãoÊdeÊcriançasÊcomÊesseÊperfilÊnaÊro naÊescolar.Ê 

VisandoÊ ampliarÊ aÊ par cipaçãoÊ dasÊ criançasÊ
nasÊ crechesÊ eÊ pré-escolas,Ê osÊ entrevistadosÊ
propuseramÊalterna vasÊdiversas,ÊcomoÊaÊgaran aÊdeÊ
acessoÊ àÊ internetÊ paraÊ asÊ famíliasÊ viaÊ projetosÊ doÊ
governo,Ê oÊ aumentoÊ doÊ númeroÊ deÊ professoresÊ eÊ aÊ
presençaÊ deÊ profissionaisÊ especializados.Ê FoiÊ
destacadaÊ aÊ importânciaÊ doÊ atendimentoÊ
mul profissionalÊ paraÊ asÊ famílias,Ê comÊ
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psicopedagogos,Ê fonoaudiólogosÊ eÊ assistentesÊ
sociais.Ê NesseÊ sen do,Ê aÊ integraçãoÊ entreÊ escolas,Ê
famíliasÊ eÊ inicia vasÊ locaisÊ deÊ atençãoÊ àÊ PrimeiraÊ
InfânciaÊéÊfundamentalÊparaÊaÊgaran aÊdaÊinclusãoÊnaÊ
educaçãoÊinfan l.Ê 

AoÊ perguntarmosÊ seÊ existemÊ paisÊ naÊ
comunidadeÊqueÊgostariamÊdeÊcolocarÊseusÊfilhosÊemÊ
crechesÊ eÊ pré-escolas,ÊmasÊ nãoÊ conseguemÊ vagas,Ê aÊ
maioriaÊdosÊentrevistadosÊdisseÊqueÊsim:Ê“Não é todo 
mundo que consegue não, tá. Porque as vagas são 
poucas, né?” (EntrevistadaÊ 15).Ê PaisÊ deÊ bebêsÊ eÊ deÊ
criançasÊ comÊ deficiênciasÊ alegaramÊ serÊ aindaÊ maisÊ
desafiadorÊ porÊ contaÊ daÊ atençãoÊ especialÊ queÊ seusÊ
filhosÊ necessitam.Ê AlémÊ daÊ defasagemÊ naÊ ofertaÊ deÊ
vagasÊparaÊeducaçãoÊinfan l,ÊprincipalmenteÊquandoÊ
seÊ trataÊ doÊ serviçoÊ públicoÊ eÊ deÊ creche,Ê algumasÊ
famíliasÊ enfrentamÊ dificuldadesÊ paraÊ pagarÊ asÊ
mensalidadesÊ doÊ ensinoÊ privado. AlgumasÊ famíliasÊ
veramÊaindaÊmaisÊdificuldadesÊparaÊmanterÊosÊfilhosÊ

nasÊ crechesÊeÊpré-escolasÊduranteÊaÊpandemia,ÊumaÊ
vezÊqueÊoÊdesempregoÊeÊaÊprecarizaçãoÊdoÊ trabalhoÊ
aumentaramÊnesseÊperíodo.ÊNosÊchamouÊaÊatençãoÊaÊ
faltaÊ deÊ informaçõesÊ emÊ relaçãoÊ àÊ matrículaÊ dasÊ
criançasÊ daÊ comunidade,Ê umaÊ vezÊ queÊ umÊ númeroÊ
considerávelÊ deÊpaisÊ disseÊnãoÊ saberÊ informarÊ comoÊ
essasÊ decisõesÊ sãoÊ tomadasÊ nasÊ ins tuiçõesÊ deÊ
ensino. 

EmÊ relaçãoÊ aoÊ queÊ gostamÊ nasÊ creches/pré-
escolasÊ queÊ osÊ filhosÊ frequentam,Ê aÊ maioriaÊ dasÊ
famíliasÊ compar lhouÊ gostarÊ dasÊ a vidadesÊ
propostasÊ queÊ ensinamÊ asÊ criançasÊ aÊ terÊ
desenvoltura,ÊaÊfalarÊeÊaÊterÊindependência.ÊParteÊdasÊ
famíliasÊ sinalizouÊ gostarÊ daÊ relaçãoÊ entreÊ
profissionaisÊ deÊ creche,Ê criançasÊ eÊ famílias,Ê
especialmenteÊ quandoÊ sãoÊ criadosÊ canaisÊ deÊ
comunicaçãoÊeÊaproximaçãoÊparaÊaÊpar cipaçãoÊdosÊ
paisÊjuntoÊàsÊins tuições.ÊSobreÊoÊqueÊnãoÊgostam,ÊaoÊ
longoÊ dasÊ entrevistas,Ê mencionaramÊ aÊ faltaÊ deÊ
comunicaçãoÊ entreÊ asÊ ins tuiçõesÊ eÊ asÊ famílias,Ê oÊ
númeroÊreduzidoÊdeÊprofissionais,ÊaÊfaltaÊdeÊatençãoÊ
individualizadaÊcomÊasÊcrianças,ÊaÊnãoÊadaptaçãoÊdasÊ
ins tuiçõesÊàsÊcriançasÊcomÊdeficiências,Ê transtornosÊ
e/ouÊdoençasÊcrônicasÊeÊatéÊmesmoÊaÊmáÊqualidadeÊ
daÊalimentaçãoÊoferecida.Ê 

Iden ficamosÊ tambémÊ propostasÊ queÊ
poderiamÊmelhorarÊoÊatendimentoÊoferecido,ÊcomoÊaÊ
ofertaÊ deÊ vagasÊ emÊ tempoÊ integral,Ê aÊ ofertaÊ deÊ
capacitaçãoÊ paraÊ osÊ professores,Ê cursosÊ deÊ idiomas,Ê
profissionaisÊ especializadosÊ emÊ psicologiaÊ eÊ
fonoaudiologia,Ê a vidadesÊ espor vas,Ê atendimentoÊ
emergencialÊdeÊsaúdeÊeÊacessibilidade.ÊParaÊfazerÊumÊ
trabalhoÊmelhor,ÊparteÊdosÊentrevistadosÊdisseÊqueÊasÊ
crechesÊ eÊ pré-escolasÊ precisamÊ deÊ maisÊ

inves mentos,ÊinclusiveÊdoÊgoverno,ÊparaÊmelhorarÊaÊ
infraestruturaÊ eÊ ampliarÊ oÊ númeroÊ deÊ vagasÊ eÊ deÊ
profissionaisÊ qualificadosÊ paraÊ apoioÊ eÊ focoÊ noÊ
desenvolvimentoÊdasÊcrianças.Ê 
 

Par cipação 
 

AÊ par cipaçãoÊ foiÊ definidaÊ pelasÊ famíliasÊ
comoÊ sua presençaÊ constanteÊ noÊ co dianoÊ dasÊ
crianças,Ê interagindoÊ comÊelasÊeÊ acompanhandoÊ seuÊ
desenvolvimentoÊeÊaprendizado:Ê“Tudo você tem que 
par cipar da criança. Ver ele crescer, ficar do lado 
dele, né? Porque ele depende da pessoa. Não 
maltratar e dar educação.” (EntrevistadaÊ6).Ê 

OsÊ entrevistadosÊ consideraramÊ importanteÊ
tambémÊ acompanharÊ eÊ darÊ suporteÊ àsÊ criançasÊ emÊ
suasÊ a vidadesÊ escolaresÊ eÊ par ciparÊ deÊ reuniõesÊ eÊ
outrasÊ a vidadesÊ propostasÊ pelasÊ crechesÊ eÊ pré-
escolas,ÊfortalecendoÊaÊrelaçãoÊentreÊasÊfamíliasÊeÊosÊ
profissionaisÊ deÊ educação.Ê EssaÊ nãoÊ éÊ umaÊ tarefaÊ
simples,Ê especialmenteÊ paraÊ asÊ mãesÊ solo,Ê queÊ
precisamÊ cuidarÊ dasÊ criançasÊ eÊ daÊ ro naÊ deÊ suasÊ
casasÊsozinhas,ÊeÊparaÊaquelesÊqueÊtrabalhamÊforaÊdeÊ
seusÊ núcleosÊ familiares,Ê queÊ dependemÊ deÊ
autorizaçãoÊ deÊ suasÊ chefiasÊ paraÊ estarÊ presenteÊ
nessasÊocasiões. 

EmÊ menorÊ escala,Ê houveÊ quemÊ cri casseÊ
algumasÊ ins tuiçõesÊ porÊ nãoÊ informarÊ àsÊ famíliasÊ
sobreÊ aÊ ro naÊ dasÊ criançasÊ noÊ espaçoÊ eÊ porÊ nãoÊ
envolverÊosÊadultosÊnasÊa vidades:Ê“A gente nunca é 
convidado pra par cipar de nada.” (EntrevistadaÊ7).Ê
IssoÊporqueÊoÊesforçoÊparaÊenvolverÊ asÊ famíliasÊeÊasÊ
criançasÊ noÊ co dianoÊ dasÊ crechesÊ eÊ pré-escolasÊ eÊ
paraÊdiversificarÊaÊofertaÊdeÊa vidadesÊfoiÊvalorizadoÊ
pelosÊ entrevistados,Ê especialmenteÊ noÊ queÊ dizÊ
respeitoÊ àquelasÊ comÊ deficiênciasÊ eÊ comÊ doençasÊ
crônicas: “Par cipação tem a ver pra mim com 
inclusão, é incluir a criança na a vidade, sabe, de 
modo geral. (...) Incluir a criança nas a vidades, no 
dia a dia, em tudo.” (EntrevistadaÊ17). 

 EmÊ relaçãoÊ àÊ par cipaçãoÊ dasÊ criançasÊ naÊ
comunidade,Ê algunsÊ par cipantesÊ disseramÊ queÊ asÊ
criançasÊ nãoÊ fazemÊnadaÊnoÊ local,Ê umaÊ vezÊ queÊnãoÊ
conhecemÊespaçosÊacessíveisÊe/ouÊinteressantesÊparaÊ
elas.ÊTambémÊfoiÊmencionadaÊaÊfaltaÊdeÊmanutençãoÊ
dasÊ praçasÊ locaisÊ eÊ aÊ ausênciaÊ deÊ brinquedosÊ
gratuitosÊvoltadosÊparaÊasÊcriançasÊpequenas.ÊOutrosÊ
apontaramÊtambémÊoÊriscoÊdeÊexposiçãoÊàÊviolênciaÊeÊ
osÊ roteiosÊ comoÊ umÊ perigoÊ queÊ restringeÊ aÊ
circulaçãoÊdasÊcriançasÊnasÊruasÊdaÊcomunidade.ÊPorÊ
outroÊ lado,Ê algunsÊ par cipantesÊ mencionaramÊ queÊ
seusÊ filhosÊ frequentamÊ espaçosÊ daÊ comunidade,Ê
emboraÊ elesÊ sejamÊ insuficientesÊ paraÊ atenderÊ àÊ



 

 

demandaÊ local.ÊParque,ÊquadraÊespor vaÊeÊparteÊdaÊ
floresta,Ê localizadosÊemÊdiferentesÊáreasÊdaÊRocinha,Ê
foramÊ citados.Ê TambémÊ foramÊ mencionadasÊ
inicia vasÊ par cularesÊ deÊ cuidadorasÊ deÊ crianças,Ê
muitoÊ funcionaisÊparaÊ famíliasÊcomÊcriançasÊ foraÊdasÊ
crechesÊeÊpré-escolasÊeÊporÊpaisÊeÊ responsáveisÊcujoÊ
horárioÊdeÊtrabalhoÊéÊincompa velÊcomÊoÊhorárioÊdeÊ
saídaÊdasÊins tuiçõesÊformaisÊdeÊensino.Ê 

EmÊ relaçãoÊ àÊ par cipaçãoÊ dasÊ criançasÊ nasÊ
crechesÊ eÊ pré-escolas,Ê aÊ maioriaÊ dasÊ famíliasÊ seÊ
revelouÊsa sfeita,ÊemboraÊaÊinclusãoÊdeÊprofissionaisÊ
dasÊ áreasÊ deÊ psicopedagogia,Ê psicologiaÊ eÊ
fonoaudiologiaÊ poderiamÊ trazerÊ ganhosÊ paraÊ oÊ
envolvimentoÊdeÊseusÊfilhosÊnasÊa vidadesÊpropostas.Ê
CriançasÊcomÊdificuldadesÊdeÊfala,ÊdeÊconcentraçãoÊeÊ
aquelasÊjáÊdiagnos cadasÊcomÊdeficiências/déficitsÊe/
ouÊ doençasÊ crônicasÊ seriamÊ especialmenteÊ
beneficiadas.Ê OsÊ paisÊ eÊ responsáveisÊ declararamÊ
par ciparÊ dasÊ reuniõesÊ eÊ a vidadesÊ propostasÊ pelasÊ
ins tuiçõesÊdeÊeducação,ÊconsultarÊaÊagendaÊescolarÊ
eÊ conversarÊ comÊ asÊ criançasÊ paraÊ acompanharÊ seuÊ
desenvolvimentoÊ eÊ aprendizado.Ê NoÊ geral,Ê elesÊ seÊ
mostraramÊsa sfeitosÊcomÊisso.ÊAlgunsÊdisseramÊnãoÊ
poderÊseÊdedicarÊtantoÊquantoÊgostariamÊporÊfaltaÊdeÊ
tempo,Ê masÊ contamÊ comÊ oÊ apoioÊ deÊ familiaresÊ eÊ
mesmoÊ deÊ gruposÊ virtuais,Ê especialmenteÊ comunsÊ
desdeÊ aÊ pandemiaÊ deÊ Covid-19,Ê paraÊ seÊ fazeremÊ
presentes.Ê 

 EmÊcasa,ÊasÊfamíliasÊcostumamÊbrincarÊeÊproporÊ
a vidadesÊ educa vasÊ àsÊ crianças:Ê “É tão bom! A 
gente ri tanto. É tão diver do.” (EntrevistadaÊ 16).Ê
Jogos,Ê desenho,Ê pintura,Ê leituraÊ eÊ músicasÊ foramÊ
mencionadosÊ comoÊ recursosÊ usadosÊ paraÊ auxiliarÊ oÊ
aprendizadoÊ dasÊ criançasÊ emÊ casa,Ê sempreÊ comÊ umÊ
toqueÊ deÊ cria vidadeÊ eÊ adequaçãoÊ àsÊ realidadesÊ
dis ntas.Ê UmaÊ entrevistada,Ê nãoÊ alfabe zada,Ê
costumaÊ contarÊ históriasÊ paraÊ netosÊ atravésÊ dasÊ
imagensÊ dosÊ livros,Ê umaÊ estratégiaÊ adaptadaÊ paraÊ
enfrentarÊ umaÊ realidadeÊ adversa.Ê EnsinarÊ sobreÊ
ro na,ÊhigieneÊpessoalÊeÊaÊrealizarÊtarefasÊdomés casÊ
tambémÊ foramÊmencionadasÊ comoÊ estratégiasÊ paraÊ
auxiliarÊ àÊ educação.Ê AÊ realizaçãoÊ dosÊ “deveresÊ deÊ
casa”ÊpropostosÊpelasÊcrechesÊeÊpré-escolasÊtambémÊ
foiÊ destacadaÊ comoÊ umaÊ tarefaÊ importanteÊ pelaÊ
maioriaÊdasÊfamílias.Ê 

 DeÊ diferentesÊ formas,Ê todasÊ osÊ entrevistadosÊ
revelaramÊ esforçosÊ paraÊ ajudarÊ asÊ criançasÊ aÊ
aprenderÊ emÊ casa,Ê emboraÊ algunsÊ tenhamÊ
expressadoÊsen rÊdificuldadesÊemÊfazerÊissoÊpelaÊfaltaÊ
deÊ tempo,Ê deÊ recursosÊ eÊ mesmoÊ deÊ estudo:Ê “Ela 
aprendeu sobre invertebrados e vertebrados. E eu 
pensava: ‘como eu vou explicar isso a ela?... Eu, na 
idade dela, não sabia nem escrever meu 

nome.” (EntrevistadaÊ2). 
Ê 

Segurança 
 
OsÊpaisÊeÊresponsáveisÊmoradoresÊdaÊRocinhaÊ

revelaramÊumÊentendimentoÊ sobreÊ segurançaÊmuitoÊ
marcadoÊ porÊ aspectosÊ territoriaisÊ eÊ pelaÊ violênciaÊ
sica.ÊIssoÊseÊexplicaÊpeloÊfatoÊdeÊestaremÊexpostosÊaÊ

trocasÊdeÊ rosÊentreÊpoliciais,ÊcomerciantesÊvarejistasÊ
deÊ drogasÊ ilegaisÊ eÊ facçõesÊ rivaisÊ eÊ porÊ teremÊ seuÊ
acessoÊaÊbensÊeÊserviçosÊpúblicosÊlimitadoÊpelaÊquaseÊ
ausênciaÊdoÊEstadoÊnaÊcomunidade.Ê 

EmÊ relaçãoÊ àsÊ criançasÊ naÊ PrimeiraÊ Infância,Ê
elesÊ consideraramÊ fundamentalÊ protegê-lasÊ contraÊ
confrontosÊ armados,Ê pessoasÊ queÊpossamÊ lhesÊ fazerÊ
malÊ eÊ contraÊ acidentesÊ domés cos:Ê“Segurança pra 
mim é você poder ir e vir sem ter uma preocupação 
de que algo possa acontecer com a criança, com 
você.” (EntrevistadaÊ 16).Ê NesseÊ sen do,Ê aÊ presençaÊ
constanteÊ dosÊ pais,Ê familiaresÊ eÊ pessoasÊ queÊ zelamÊ
pelasÊ crianças,Ê oferecendoÊ atenção,Ê cuidadoÊ eÊ
educação,Ê foiÊ citadaÊ comoÊ umÊ elementoÊ capazÊ deÊ
aumentarÊaÊsegurançaÊnaÊPrimeiraÊInfância:Ê“Eu acho 
que eles não entendem muito bem como a gente 
entende essa questão (...) de violência urbana e 
tudo mais. Então, eu acho que o principal fator que 
gere segurança pra uma criança seria esse mesmo. 
O apoio que aquele núcleo mais próximo dela dá pra 
ela. O sen do de carinho que ela recebe. Eu acho 
que seria isso.” (EntrevistadoÊ20).Ê 

 EmÊ relaçãoÊ aÊ Rocinha,Ê aÊ maioriaÊ dosÊ
entrevistadosÊ disseÊ queÊ osÊ filhosÊ nãoÊ estãoÊ segurosÊ
naÊ comunidade.Ê AÊ presençaÊ ostensivaÊ deÊ armasÊ eÊ
drogasÊ ilegaisÊeÊosÊ roteiosÊ foramÊdeterminantesÊnaÊ
maioriaÊ dasÊ respostasÊ nega vas. PorÊ outroÊ lado,Ê
algunsÊmoradoresÊ rela vizaramÊaÊ violênciaÊco dianaÊ
eÊ expuseramÊ umaÊ outraÊ formaÊ deÊ verÊ oÊ tema,Ê
valorizandoÊlaçosÊcomunitáriosÊqueÊapoiamÊoÊcuidadoÊ
comÊasÊ crianças,Ê especialmenteÊ importantesÊparaÊasÊ
mãesÊ queÊ tambémÊ trabalhamÊ foraÊ deÊ casa.Ê AlémÊ
disso,ÊalgunsÊmencionaramÊaÊexistênciaÊdeÊleisÊlocais,Ê
impostasÊ peloÊ comércioÊ ilegalÊ deÊ drogas,Ê queÊ
reduzemÊ aÊ incidênciaÊ deÊ crimesÊ comoÊ roubos,Ê
sequestrosÊeÊabusosÊdeÊcrianças.Ê 

 AoÊperguntarmosÊaosÊpaisÊeÊresponsáveisÊcomoÊ
aÊ segurançaÊ dosÊ filhosÊ naÊ comunidadeÊ poderiaÊ
melhorar,Ê parteÊ dasÊ respostasÊ girouÊ emÊ tornoÊ daÊ
ex nçãoÊdoÊcomércioÊilegalÊdeÊdrogas.ÊMaisÊrespeitoÊ
entreÊ asÊ pessoas,Ê comÊmenosÊ preconceitos;Ê escolasÊ
emÊ tempoÊ integral;Ê maisÊ serviçosÊ eÊ oportunidadesÊ
paraÊaÊcomunidade,ÊespecialmenteÊparaÊasÊcriançasÊeÊ
paraÊ osÊ jovens;Ê maisÊ acessoÊ àÊ saúdeÊ eÊ aÊ médicosÊ
especializados;Ê eÊ soluçõesÊ deÊ saneamentoÊ básico,Ê



 

 

comÊ fechamentoÊ deÊ valasÊ queÊ causamÊ doenças,Ê
foramÊalgumasÊdasÊalterna vasÊpropostas.Ê 

EmÊ relaçãoÊ aÊ quaisÊ espaçosÊ consideramÊ
segurosÊ naÊ comunidade,Ê parteÊ dosÊ paisÊ eÊ
responsáveisÊ disseÊ queÊ suaÊ casaÊ eraÊ oÊ únicoÊ lugarÊ
seguro,Ê sejaÊ porqueÊ osÊ filhosÊ estãoÊ naÊ suaÊ
companhia,Ê sejaÊ poqueÊ aÊ habitaçãoÊ temÊ acessoÊ
restritoÊ ouÊ porÊ serÊ cercadaÊ porÊ outrasÊ construções,Ê
ficandoÊ menosÊ expostaÊ emÊ casosÊ deÊ confrontosÊ
armados.Ê EntreÊ osÊ paisÊ eÊ responsáveisÊ deÊ criançasÊ
portadorasÊ deÊ deficiências,Ê foiÊ destacadaÊ aÊ
importânciaÊdeÊ redobrarÊaÊatençãoÊeÊadaptarÊaÊcasaÊ
paraÊ asÊ necessidadesÊ par cularesÊ dasÊ crianças:Ê “Tá 
seguro em casa, mas aí eu tenho que segurar ele, 
porque ele não tem medo do perigo (...) na minha 
casa não tem mais nada pra sentar, só tem uma 
mesinha, eu rei tudo de perto dele porque ele sobe 
e que pular.” (EntrevistadaÊ 15).Ê OutraÊ parteÊ dosÊ
moradoresÊ disseÊ nãoÊ haverÊ espaçosÊ segurosÊ paraÊ
criançasÊ naÊ localidade,Ê noÊ geral,Ê porÊ contaÊ daÊ
violênciaÊ armada:Ê “A criança não tem mais espaço 
fora de casa pra brincar aqui (...). Hoje, se for 
brincar no beco, você corre, dá três passos, tá 
batendo de cara com uma arma.” (EntrevistadaÊ4). 

 AÊ segurançaÊ dasÊ criançasÊ nasÊ crechesÊ eÊ pré-
escolasÊ foiÊ outroÊ pontoÊ abordadoÊ nasÊ entrevistas.Ê
QuaseÊtodosÊdisseramÊqueÊosÊfilhosÊestãoÊsegurosÊnasÊ
ins tuiçõesÊ queÊ frequentam,Ê especialmenteÊ porqueÊ
elasÊ têmÊ protocolosÊ paraÊ osÊ casosÊ deÊ confrontosÊ
armados,Ê comoÊ esconderÊ asÊ criançasÊ noÊ localÊ maisÊ
seguro,Ê trancarÊ asÊ portasÊ eÊ nãoÊ deixarÊ ninguémÊ
entrarÊ eÊ sair;Ê elasÊ restringemÊ oÊ acessoÊ deÊ pessoas,Ê
mantendoÊ oÊ portãoÊ fechadoÊ eÊ profissionaisÊ
monitorandoÊ aÊ circulação;Ê asÊ criançasÊ sóÊ deixamÊ aÊ
ins tuiçãoÊ acompanhadasÊ deÊ responsáveisÊ
autorizados;ÊeÊelasÊavisamÊnosÊcasosÊdeÊproblemasÊdeÊ
saúde:Ê “Tá. Porque a gente vê todas as estruturas 
que eles oferecem pra gente. (...) Todos os 
funcionários lá bem atentos (...) Todo mundo bem 
cuidadoso.” (EntrevistadoÊ 19).Ê ParteÊ dosÊ
entrevistadosÊ mencionouÊ queÊ osÊ problemasÊ deÊ
segurançaÊqueÊ iden ficamÊnãoÊseriamÊespecíficosÊdaÊ
crecheÊ eÊ estariamÊ relacionadosÊ aoÊ fatoÊ deÊ queÊ asÊ
crechesÊtambémÊestãoÊsujeitasÊaosÊriscosÊprovocadosÊ
porÊeventuaisÊconfrontosÊarmadosÊeÊque,ÊnoÊcaminhoÊ
atéÊ àsÊ ins tuições,Ê porÊ vezes,Ê asÊ criançasÊ acabamÊ
expostasÊ àÊ vendaÊ ilegalÊ deÊ drogasÊ eÊ àÊ presençaÊ deÊ
pessoasÊarmadas. 

 ÊAoÊseremÊperguntadosÊsobreÊcomoÊseusÊfilhosÊ
seÊ sentemÊ emÊ relaçãoÊ àÊ segurança,Ê parteÊ dosÊ
entrevistadosÊ disseÊ perceberÊ queÊ asÊ criançasÊ ficamÊ
agitadasÊ eÊ assustadasÊ quandoÊ ouvemÊ fogosÊ deÊ
ar cioÊ eÊ rosÊ naÊ comunidade:Ê “Com 3 anos ela já 
entende sim, que é roteio, que vai vir alguém, 
entendeu?” Ela fica ‘Mamãe, mamãe! Fogos, 
fogos!’. Ela não pode ver as pessoas com arma que 
ela fala ‘ih, vou morrer, vai matar’. Ela fala. Não sei 
se ela vê isso, se ouviu de alguém. Às vezes, a 
pessoa passa e fala alguma coisa e criança, já viu, 
né? Ela é muito esperta.” (EntrevistadaÊ 8).Ê OutrasÊ
ficamÊ entediadas,Ê irritadasÊ eÊ choramÊ porÊ nãoÊ poderÊ
brincarÊnaÊ rua.ÊUmaÊparcelaÊdosÊpaisÊeÊ responsáveisÊ
considerouÊ queÊ elesÊ sãoÊ muitoÊ pequenosÊ paraÊ
compreenderÊ oÊ assunto,Ê emboraÊ acrediteÊ queÊ estarÊ
pertoÊ daÊ famíliaÊ éÊ fundamentalÊ paraÊ gerarÊ umÊ
sen mentoÊ deÊ segurançaÊ paraÊ asÊ crianças:Ê “A 
definição de segurança pra eles é isso, é tá perto do 
pai ou da mãe.” (EntrevistadaÊ1).Ê 
 

Considerações finais 
 

ÉÊ precisoÊ destacarÊ que,Ê comÊ cria vidade,Ê osÊ
pais,ÊmãesÊeÊresponsáveisÊentrevistados/asÊrevelaramÊ
esforçosÊ paraÊ incluirÊ seusÊ filhos,Ê ampliarÊ suaÊ
par cipaçãoÊeÊoferecerÊsegurançaÊaÊeles.ÊNoÊentanto,Ê
compreendemosÊ queÊ asÊ condiçõesÊ obje vasÊ eÊ
subje vasÊ deÊ cadaÊ famíliaÊ limitamÊ ouÊ criamÊ
oportunidadesÊ paraÊ oÊ desenvolvimentoÊ eÊ paraÊ aÊ
educaçãoÊ dasÊ crianças.Ê NesseÊ sen do,Ê oÊ suporteÊ doÊ
EstadoÊ eÊ daÊ sociedadeÊ sãoÊ fundamentaisÊ paraÊ aÊ
proteçãoÊ integralÊ dosÊ pequenos.Ê EmÊ nossoÊ projeto,Ê
entendemosÊ queÊ aÊ inclusão,Ê aÊ par cipaçãoÊ eÊ aÊ
segurançaÊestãoÊdiretamenteÊrelacionadasÊaoÊacessoÊ
daÊ populaçãoÊ aÊ bensÊ eÊ serviçosÊ públicosÊ deÊ
qualidade.Ê 

 FoiÊmuitoÊ importanteÊconhecerÊaÊvisãoÊdeÊpaisÊ
e/ouÊ responsáveisÊ sobreÊ aÊ educaçãoÊ deÊ criançasÊ naÊ
PrimeiraÊ infânciaÊnaÊcomunidadeÊdaÊRocinhaÊeÊouvirÊ
comoÊ elaÊ podeÊ melhorar.Ê NaÊ próximaÊ etapaÊ daÊ
pesquisa,Ê conversaremosÊ comÊ profissionaisÊ deÊ
crechesÊ eÊ pré-escolasÊ sobreÊ oÊ assunto.Ê ConvidamosÊ
vocêÊ aÊ conhecerÊ maisÊ sobreÊ oÊ projetoÊ noÊ siteÊ doÊ
CIESPI/PUC-Rio:Ê www.ciespi.org.brÊ eÊ aÊ par ciparÊ
conoscoÊ atravésÊ doÊ e-mail:Ê ciespi@ciespi.org.brÊ ouÊ
doÊWhatsApp:Ê21Ê98266Ê7045.Ê 

1ÊOÊprojetoÊéÊdesenvolvidoÊcomÊapoioÊdoÊUKÊGlobalÊChallengesÊResearchÊFundÊ(GCRF),ÊReinoÊUnido.ÊInternacionalmente,ÊcoordenadoÊ
porÊ KayÊ Tisdall,Ê professoraÊ daÊ MorayÊ HouseÊ SchoolÊ ofÊ Educa onÊ andÊ SportÊ daÊ UniversidadeÊ deÊ EdimburgoÊ (Escócia).Ê NoÊ Brasil,Ê
coordenadoÊporÊIreneÊRizzini,ÊprofessoraÊdoÊDepartamentoÊdeÊServiçoÊSocialÊdaÊPUC-RioÊeÊdiretoraÊdoÊCIESPI/PUC-Rio.Ê 


