
 

 

TEXTO DE REFERÊNCIA – AULA 7 

Extratos da publicação:  

Tecendo caminhos em rede: Ações educativas e desafios da Rede Rio Criança no 
trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro 

(organizadores: Alexandre Bárbara Soares e Márcia Gatto Brito). – 1ª.ed. - Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira Terra dos Homens, 2013. 
 

Desafios colocados  

A convivência Comunitária  

Em uma cidade em que 20% da população vive em favelas (Instituto Pereira Passos, 2009), falar de 

convivência familiar é falar, sobretudo, das condições que as comunidades oferecem hoje para estas famílias 

criarem seus filhos e se desenvolverem. E um dos primeiros desafios colocados é que hoje, para além da 

presença dos agentes de segurança pública, muito pouca é a presença de aparelhos de direito do Estado nas 

mais de 700 comunidades de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro. Segundo os Educadores da RRC, 

muitas vezes, é justamente esta ausência de “tudo” que estimula a permanência do adolescente longe de 

sua comunidade de origem.  

As mudanças de dinâmicas das cidades, com transformações profundas nas comunidades, reduziram as 

relações entre vizinhos, próximos, uma tradição dessas localidades, que produzia maiores cuidados coletivos 

para com as crianças e adolescentes. Este processo se inscreve em um mais amplo, de fragmentação das 

relações coletivas, de “familiarização privada” dos vínculos em detrimento da criação de relações públicas, 

coletivas, amplas.  

Em paralelo, o conhecimento da cidade e de sua diversidade – de opções, de serviços, de pessoas – distancia 

as crianças e adolescentes do sentimento de pertencimento ao seu território de origem. E agrega novos 

sentidos comunitários à vivência destes adolescentes, nestes novos territórios. Alguns educadores alegam 

que, na rua, a convivência é muito mais comunitária que familiar. Os adolescentes tecem suas redes de 

relação e sobrevivência que se baseiam em vínculos de solidariedade e troca – com outras crianças e 

adolescentes, com os agentes públicos e ONG’s, com os comerciantes, com os moradores. A simples 

presença deles na cidade, distante de suas comunidades de origem, ao mesmo tempo em que os expõe, os 

coloca em contato com novas redes, com novas convivências comunitárias. Tira-os da invisibilidade.  

O resgate da articulação comunitária entre vizinhos, amigos, lideranças, pode ser poderoso dispositivo de 

fortalecimento da convivência comunitária. E isto depende de jogos culturais e de articulações, também, 

informais. Ou seja, nem sempre apenas as vias instituídas – Associação de Moradores, rádios comunitárias, 

etc – funcionam, devemos criar e acionar “outras convivências comunitárias”. Os vínculos de solidariedade 

podem e devem ser acionados para ampliar o apoio às famílias e fortalecer os vínculos comunitários de 

cuidados das crianças e adolescentes. Mas o papel de pressão destes coletivos junto ao Estado deve ser 

fortalecido e estimulado. Ou seja, a solidariedade por si só não dá conta da ausência de políticas 

básicas.p.21-22 

.............................................................................. 

“A liberdade de agir e se apropriar do território é um aspecto fundamental da convivência comunitária e do 

próprio desenvolvimento humano. A relação que estabelecemos com nossa comunidade de origem nos 



proporciona as primeiras experiências de troca, negociação, escuta e confiança. Crianças e adolescentes que 

crescem em ambientes de cerceamento e onde as negociações não são abertas para o uso dos espaços têm 

menos capacidade de estabelecer vínculos e de negociar os espaços. Em especial, o garoto que está nas ruas 

apreende a viver uma liberdade e uma vida de desejos que na comunidade e na família, geralmente, não se 

permite.  

Ao voltar para casa e para a comunidade, ele não perde esse hábito adquirido, essa liberdade, esse desejo. E, 

para além disso, em um território onde todos os direitos são negados, o fácil acesso ao lazer – os “bailes 

funk” públicos, nas ruas da comunidade aos finais de semana, à drogas de toda ordem, etc, tornam atrativo 

aos olhos de quem está descobrindo o mundo a convivência neste local. Poder negociar as formas de lazer e 

de ocupação do território em que vive é um poderoso dispositivo de fortalecimento da convivência 

comunitária.  

Também, para o trabalho com os meninos e meninas que hoje se encontram em situação de rua, é 

importante identificar pessoas em suas comunidades de origem que sejam referências para estes jovens, 

que permitam que eles se identifiquem e que o apoiem - aspecto fundamental no campo da convivência 

comunitária. Também, segundo os Educadores da RRC, já há famílias que apoiam famílias, que se tornam 

referências para as outras famílias.  

As comunidades precisam se apropriar de novos mecanismos de fortalecimento de seu cotidiano e de seu 

próprio desenvolvimento. Este processo pode e deve ser fortalecido e facilitado por atores externos, como 

ONG’s responsáveis e atores públicos e privados. Para grande parte dos meninos e meninas, a convivência 

comunitária é em alguns aspectos muito mais forte e pregnante que a familiar. Eles falam do contexto em 

que vivem e de sua adequação a estes contextos, independente da composição familiar. A comunidade é a 

referência dos discursos. E a ausência de alternativas de desenvolvimento das comunidades acaba 

obstacularizando o desenvolvimento familiar.”p.22 


