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Resumo  

Neste estudo, são apresentados brevemente os direitos fundamentais da criança 
e do adolescente, buscando identificar ações que possam contribuir para a sua 
garantia e efetividade. Para que o sujeito possa reconhecer-se como sujeito de 
direitos precisa, de antemão, conhecê-los. Nesse contexto, as Organizações da 
Sociedade Civil – OSCs têm atuado junto às famílias de forma a favorecer o 
acesso a esses direitos. Durante o período inicial da pandemia, houve 
recomendações sanitárias quanto ao contato físico, o que levou a mudanças 
importantes na atuação dessas organizações. Desse modo, buscou-se, neste 
estudo, descrever os objetivos e atuações de duas OSCs durante a pandemia, 
junto a comunidades mais vulneráveis, de forma a problematizar o quanto a 
exclusão digital pode ter alargado a distância entre os direitos expressos no ECA 
e sua efetividade. Optou-se pela metodologia descritiva com análise qualitativa. 
São descritas as ações específicas e comuns das OSCs e sua efetividade e a 
importância das OSCs na luta pela efetivação dos direitos fundamentais. 
Percebeu-se também a carência de políticas públicas nessas comunidades. 
Concluiu-se que a atuação das OSCs foi se modificando enquanto a pandemia 
desvelou o abismo social e resultou no aumento das vulnerabilidades. No 
contexto da defesa e garantia de direitos, a exclusão digital representou um 
desafio, impactando diferentemente as desigualdades, ampliadas pela 
pandemia. Diante da atual conjuntura, deve-se buscar uma compreensão do 
papel das organizações do terceiro setor, principalmente no período pós-
pandemia, fortalecendo os movimentos e tencionando políticas públicas, 
garantindo o acesso das famílias mais vulneráveis aos serviços básicos.  

Palavras-chave: OSCs, informação, direitos humanos, pandemia, digital 

 

 

 

 

  



Abstract 

This study presents briefly the fundamental rights of children and adolescents, in 

order to identify actions that can contribute to their guarantee and effectiveness. 

To be able to recognize himself as a subject of rights, the subject needs 

previously to know them. In this context, Civil Society Organizations – CSOs have 

worked with families aiming at facilitate access to these rights. During the initial 

period of the pandemic, health recommendations regarding physical contact were 

issued which led to important changes in the performance of these organizations. 

Taking this into account, this study describes the objectives and actions of two 

CSOs together with the most vulnerable communities during the pandemic, in 

order to problematize how much the digital divide may have widened the distance 

between the rights expressed in the ECA [= Statute of the Child and Adolescent] 

and their effectiveness. To do this a descriptive methodology with qualitative 

analysis was chosen. Specific and common actions by CSOs and their 

effectiveness are described, as well as the importance of CSOs in the struggle 

for the realization of fundamental rights. The lack of public policies in these 

communities was also noticed. The conclusion is that the role of CSOs changed 

while the pandemic revealed the social abyss and increased the vulnerabilities. 

In the context of the defense and guarantee of rights, the digital divide 

represented a challenge, differently impacting inequalities amplified by the 

pandemic. In view of the current situation, an understanding of the role of third 

sector organizations should be sought, especially in the post-pandemic period, 

strengthening movements and intending public policies, ensuring access to basic 

services for the most vulnerable families. 

Keywords: CSOs, information, human rights, pandemic, digital 
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1 - Introdução  

A condição de pandemia por COVID-19 apresentou um contexto de 

afastamento físico das pessoas, de modo a conter a contaminação. Com escolas 

fechadas e demais espaços funcionando com restrições, a sociedade precisou 

buscar estratégias de contato social que pudessem suprir suas necessidades: 

aulas ‘online’, expansão das entregas em domicílio e contato interpessoal pelas 

redes sociais (BROCK; LAIFER, 2020). Nesse contexto, o acesso à informação 

e aos instrumentos tecnológicos foi fundamental. Com o avanço do plano 

nacional de imunização em 2021, as atividades foram retomadas, ainda que 

parcialmente, com um ar de quase ‘normalidade’.  

Contudo, há uma lacuna entre o que deveria ter acontecido de forma 

remota e o que realmente se percebeu entre as comunidades mais vulneráveis, 

que por não deterem os meios necessários para acessar os seus direitos, 

passaram por um processo de exclusão e violência (CARDOSO; FERREIRA; 

BARBOSA, 2020). Nesse contexto, o presente capítulo discute acerca do 

paradoxo entre os direitos fundamentais da criança e do adolescente e o 

processo de exclusão vivenciado no contexto da pandemia. Dessa forma, busca-

se no primeiro momento contextualizar esses direitos, identificar estratégias de 

enfrentamento propostas e, posteriormente, descrever possíveis entraves 

quando a informação e o acesso aos recursos tecnológicos não estão presentes.  

1. Dos direitos fundamentais da criança e do adolescente 

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) determina 

como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta 

prioridade, os direitos 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. Tal 

norma da Constituição Federal é considerada a base normativa para a 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já que seria preciso 

regulamentar a nova situação legal consolidada constitucionalmente.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei n.º 8.069 foi 

implementado em 1990 (BRASIL, 1990). Representa um marco legal regulatório 

que transformou a proteção dos direitos das crianças, assegurando-lhes 

garantias fundamentais, com absoluta prioridade a tudo que envolve a proteção 

integral da infância.  

O ECA representa vários avanços, especialmente na construção de 

políticas de atendimento e na garantia de direitos de crianças e adolescentes. 

Aqui, temos que lembrar que a política da criança e do adolescente permitiu e 

promoveu a construção de outras, como, por exemplo, a Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei no. 12 435), que possibilitou a construção do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) (BRASIL, 2011). Houve avanços em ações 

intersetoriais, possibilitando a compreensão de que quando falamos de crianças 

e adolescentes temos que ampliar nosso olhar, pois não é responsabilidade de 

uma única área, mas, como afirmado no artigo 227 da Constituição Federal, 

trata-se de uma responsabilidade compartilhada entre os diversos entes estatais 

e sociais. 

O ECA é formado por um conjunto de princípios e regras que regem 

diversos aspectos da vida das crianças e adolescentes, desde o nascimento até 

a maioridade. A prioridade absoluta e a proteção integral da criança e do 

adolescente fundamentam-se no entendimento de que são sujeitos em condição 

peculiar de desenvolvimento. Assim, é preciso garantir que todas as crianças 

sejam cuidadas e educadas em ambientes seguros e saudáveis. O crescimento 

físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva, 

todos esses elementos dependem das experiências nestas fases da vida. Por 

isso, também são fases de maior vulnerabilidade, a demandar uma proteção 

especial, eis que as desigualdades presentes na infância e adolescência, em 

suas múltiplas dimensões (renda, gênero, raça, idade, educação, saúde e 

violência), tendem a aprofundar-se e consolidar-se ao longo da vida.  (ABRINQ, 

2019). 

O Princípio da Prioridade Absoluta, que determina que crianças e 

adolescentes sejam tratados pela sociedade; e em especial, pelo Poder Público, 



10 
 

com total prioridade pelas políticas públicas e ações do governo. Tal como o 

princípio anterior, o princípio da prioridade absoluta também tem suas bases no 

artigo 227 da CF e vem expressamente estabelecido no artigo 4.º da Lei 

n.º 8.069/90. 

Art. 4.º 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. (BRASIL, 

1990) 

  O Princípio do Melhor Interesse tornou-se um “orientador”, tanto para o 

legislador quanto para o aplicador da norma. Dado o princípio da prioridade 

absoluta, deve-se também garantir que toda e qualquer decisão relacionada ao 

menor seja tomada visando melhor atender aos seus interesses, não os 

analisando de forma singular, mas considerando o quadro geral. Extrai-se o 

Princípio do Melhor Interesse da Criança do artigo 227, caput, da Constituição 

Federal: 

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. 

E também no Estatuto da Criança e do Adolescente em seus 

artigos 3.º, 4.º, 5.º: 

Art. 3.º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, de modo a lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade. 

Art. 4.º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
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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. 

Art. 5.º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Há também o Princípio da Municipalização, que visa melhor atender as 

necessidades das crianças e adolescentes, visto que cada região apresenta 

características específicas. O ECA seguiu a lógica estabelecida pelos 

artigos 204, I e 227, § 7.º da CF, que reservam a execução das políticas 

assistenciais aos Estados e Municípios, bem como a entidades beneficentes e 

de assistência social. Estabelece, portanto, em seu art. 88 as diretrizes de 

atendimento:  

I — municipalização do atendimento; 

II — criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos 

da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das 

ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária 

por meio de organizações representativas, segundo leis federal, 

estaduais e municipais;  

III — criação e manutenção de programas específicos, observada a 

descentralização político-administrativa; 

IV — manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 

vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

adolescente. 

O Princípio da Convivência Familiar determina, sem seu Art. 19, que: 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio 

da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 

a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 

pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

 Porém, não basta que esses princípios estejam expressos na lei. É 

preciso assegurar políticas públicas que garantam às famílias o cumprimento de 

seu dever de zelar pelos direitos fundamentais, garantindo, especialmente às 

crianças e adolescentes a sua efetividade. É nesse contexto que iremos 

problematizar o quanto a exclusão digital pode ter alargado, no âmbito das 
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comunidades mais vulneráveis, a distância entre os direitos expressos no ECA 

e sua efetividade. 

2. Os desafios da rede proteção: Excluídos digitais e o aumento de exposição 

durante o período de pandemia  

O mundo vive um momento de revolução tecnológica. Mas, em 

simultâneo, há um grande número de pessoas que não tem acesso a essas 

novas ferramentas, seja por não saber utilizá-las, seja por falta de acesso aos 

equipamentos e à Internet de qualidade. A pandemia forçou uma mudança no 

curso cotidiano da população em todos os aspectos, inclusive educacional. O 

Brasil carece de políticas públicas de inclusão digital e a desigualdade social é 

fator que fomenta a desigualdade de acesso aos bens tecnológicos, visto que a 

análise dos impactos da atual situação de saúde pública na educação revela que 

não havia preparação para enfrentar essa situação, mas que a carência de 

políticas e fatores tangenciais à educação têm dificultado esse período de 

adaptação. Essa exclusão digital, sempre visível, tem sido sentida 

substancialmente durante a pandemia de Covid -19, e impactado a educação 

(CARDOSO; FERREIRA; BARBOSA, 2020). 

A situação se agravou no período da pandemia, quando crianças e 

adolescentes ficaram fora das escolas e os serviços, tanto públicos, quanto 

privados passaram a ser oferecidos no formato remoto, o que aprofundou a 

desigualdade social e prejudicou o acesso aos serviços básicos para milhares 

de famílias em situação de vulnerabilidade.  

No Brasil, tem crescido, ano a ano, o número de pessoas com acesso à 

internet e a pandemia acelerou esse processo. Os dados da pesquisa sobre o 

Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros, 

da Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC Domicílios), do Centro de 

Estudos do Comitê Gestor da Internet (2020) mostrou que a migração de 

atividades presenciais para o ambiente digital, como consequência das medidas 

de distanciamento social, levou a um aumento da demanda por Internet nos 

domicílios, assim como a um aumento da proporção de usuários de Internet e 

das atividades realizadas ‘on-line’ no período. Mas os dados revelam a 
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persistência de desigualdades digitais que afetam a apropriação das TIC e das 

oportunidades decorrentes da sua adoção por diferentes parcelas da população.  

    A pesquisa mostrou que, em 2020, o país chegou a 152 milhões de 

usuários — um aumento de 7% em relação a 2019, quando 26% dos brasileiros 

ou cerca de 47 milhões de pessoas não tinham acesso à internet, com isso, em 

2020, 81% da população com mais de 10 anos tinham internet em casa. Neste 

mesmo período, cerca de 11,8 milhões de domicílios brasileiros não tinham 

acesso a computador e Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2020).  

Porém, as desigualdades sociais também se manifestam no ambiente 

digital, com potencial de restringir oportunidades e até mesmo as condições de 

cumprimento de medidas de combate à pandemia. Isso evidencia as múltiplas 

camadas da desigualdade e seus efeitos combinados sobre aproveitamento das 

oportunidades digitais por diferentes parcelas da população, a pesquisa mostrou 

que o acesso à internet é desigual, visto que cerca de 90% das casas das classes 

D e E se conectam à rede exclusivamente pelo celular (Comitê Gestor da Internet 

no Brasil, 2020).  

A desigualdade de acesso à internet no Brasil se reflete também no ensino 

básico. O censo escolar de 2020 revelou que apenas 32% das escolas públicas 

do ensino fundamental têm acesso à internet para os alunos, porcentagem que 

chega a 65% no caso das escolas públicas do ensino média (INEP, 2020). 

No contexto da defesa e garantia de direitos, a exclusão digital 

representou um desafio para a implementação de um importante direito previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sendo a garantia de educação 

para todos, haja vista que muitos não têm acesso à internet ou computador para 

acessar os materiais disponibilizados. Inclusão digital e educação estão 

diretamente ligados e podem impactar em diferentes desigualdades ampliadas 

pela pandemia (CARDOSO; FERREIRA; BARBOSA, 2020).  

O simples acesso à tecnologia não garante a resolução dos problemas 

vivenciados no contexto da pandemia.  Há outras problemáticas envolvidas, 

como a destacada por Malavé (2020), em entrevista realizada com a 

pesquisadora Sueli Deslandes da Fiocruz, que alertou sobre o uso intensivo da 
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internet e o risco de gerar um uso compulsivo, definindo uma dependência e 

centralidade do uso da internet em relação a qualquer outra ação cotidiana.  A 

participação intensiva nas redes sociais também pode gerar um "excesso" de 

informação ou, em muitos casos, desinformação, a depender das redes a que 

se está vinculado, podendo gerar um conjunto de notícias falsas. No caso de 

crianças e adolescentes, o uso intensivo também pode aumentar as 

oportunidades de sofrer e praticar violências na ambiência digital. 

Segundo o relatório de orientação sobre o manejo familiar no contexto do 

Covid-19 do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), sem a ajuda 

parental para atribuir significados para a pandemia, as crianças ou os 

adolescentes podem aumentar sua carga de estresse e ansiedade. Porém, para 

que a família exerça adequadamente essa orientação também deve estar 

preparada (UNICEF, 2020). 

Por isso, além de garantir acesso às tecnologias, é necessário o devido 

acompanhamento e orientação parental, assegurando às crianças e 

adolescentes o acesso material necessário, e orientação para devida utilização 

e cumprimento dos propósitos educativos. Porém, quando os instrumentos 

necessários nem sequer estão disponíveis, a necessidade de se repensar as 

políticas públicas vigentes, no cumprimento institucional do estado em 

disponibilizar educação para todos, precisa ser urgentemente revisto. 

3. Atuação e reorganização das Organizações da Sociedade Civil   — OSC’s 

As organizações da sociedade civil (OSC) são entidades privadas e sem 

fins lucrativos, cujas atividades buscam atender o interesse público. São 

instituições autônomas, legalmente constituídas e formadas pelo livre interesse 

e associação dos indivíduos, fazendo parte então do Terceiro Setor (é formado 

por instituições — associações ou fundações privadas, não governamentais, que 

expressam a sociedade civil organizada) (LIMA, 2021). 

As atividades desenvolvidas pelas OSCs são diversas, integrando os 

setores da educação, saúde, cultura, meio ambiente, assistência social, defesa 

de direitos, dentre outros. Em 2014 foi aprovada uma nova lei nacional, também 

conhecida como novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, 
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Lei no 13.019/2014, a qual é reconhecida como principal legislação que define 

as OSCs, pois definiu diretrizes para as relações de parceria entre OSCs e poder 

público, a partir de transparência e acesso à informação (BRASIL, 2014, IPEA, 

2018). 

As OSCs desempenham um papel de extrema importância atendendo as 

demandas sociais que o setor público, por si só, não consegue atender.  Nos 

últimos anos, a crise econômica e seus desdobramentos levaram ao aumento 

do desemprego, o que expôs mais pessoas à situação de vulnerabilidade social, 

tornando o papel das Organizações da Sociedade Civil ainda mais relevante. 

Desse modo, busca-se no presente estudo descrever a atuação na defesa 

e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes em duas OSCs, 

durante o período de pandemia por COVID-19, em busca de assegurar às 

famílias em vulnerabilidade maior acessibilidade aos direitos básicos e exercício 

da cidadania. 

 

2 - Metodologia    

 

A presente pesquisa utilizou-se do método descritivo, com análise 

qualitativa.  As pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. O uso desse método propicia o 

aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em 

estudo e das suas relações, mediante a máxima valorização do contato direto 

com a situação estudada (GIL, 1999). Busca-se o que é comum, mas permanece 

uma abertura para perceber a individualidade e os significados múltiplos. 

A pesquisa foi realizada em duas Organizações da Sociedade da Civil 

(OSC) situadas na região metropolitana do Rio Grande do Sul.  Ambas OSCs 

atuam na defesa e garantia de direitos humanos de crianças, adolescentes e 

suas famílias. A OSC 1 atende cerca de 180 crianças e adolescentes que 

compõem 150 famílias. A OSC 2 atua como um centro de defesa e atende 
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diretamente cerca de 30 adolescentes e suas famílias, além de agir em parceria 

com outras organizações nas cinco regiões do município.  

Para obter os dados necessários para o estudo foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas, análise documental e a observação. É importante considerar que 

durante a pandemia as OSCs enfrentaram diversas dificuldades para auxiliar as 

famílias atendidas, a necessidade de isolamento social e o fechamento de 

diversos serviços de forma presencial evidenciou a exclusão digital existente nas 

camadas mais vulneráveis da sociedade.  

As OSCs precisaram se readaptar em vista do atual cenário de pandemia 

quando a maioria das atividades presenciais foram suspensas e exigiu 

necessidade de adaptação do trabalho frente às novas demandas. Houve um 

esforço de todos (as) trabalhadores (as) das instituições para equilibrar o cuidado 

e o distanciamento necessários para evitar a contaminação e propagação da 

Covid-19. Com a manutenção do trabalho e do atendimento, se fez necessária 

uma mudança na metodologia de intervenção, priorizando a garantia de acesso 

aos direitos básicos de sobrevivência, que aqui também incluímos o 

direito à informação, previsto na Constituição Federal, como 

um direito fundamental numa sociedade democrática.  

Desse modo, buscou-se descrever as ações desenvolvidas por duas 

OSCs, em um município do Rio Grande do Sul, e analisar as mudanças 

necessárias, nas práticas, frente à vulnerabilidade das famílias durante o período 

da pandemia. A análise de dados se estrutura a partir dos objetivos e ações 

existentes antes da pandemia e necessidades emergentes vivenciadas a partir 

do período pandêmico.   

 

3 - Resultados 

 Os resultados foram organizados em três seções, sendo as duas 

primeiras relacionadas às questões específicas, de cada OSC, e a terceira seção 

de pontos em comum. 
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1. Descrição dos objetivos da OSC1 e ações existentes antes e durante a 

pandemia 

1.1 Objetivos e ações da OSC1 antes da pandemia 

A OSC 1 é uma Organização da Sociedade Civil, de natureza 

associativista e filantrópica que desenvolve atividades atendendo crianças, 

adolescentes, famílias em duas comunidades em situação de vulnerabilidade e 

risco social com ações que visam a melhoria da qualidade de vida, 

desenvolvimento de cidadania e garantia de direitos. Possui dois núcleos de 

convivência e fortalecimento de vínculos, serviço organizado de modo a prevenir 

as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver 

o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a 

socialização e a convivência em regime de orientação e apoio sociofamiliar. As 

intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como 

formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, 

possuindo caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento 

das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de 

vulnerabilidade social. 

 Além do atendimento direto de crianças e adolescentes, a OSC também 

atua na formação, mobilização e assessoramento de outras OSCs e da rede 

socioassistencial, visando a efetivação de direitos e a promoção da dignidade 

humana. 

1.2 Objetivos e ações da OSC1 durante a pandemia 

Diante da vulnerabilidade das famílias atendidas pela OSC1, foi 

necessário desenvolver ações que garantissem primordialmente a 

sobrevivência, como: aquisição e distribuição de alimentos, itens de higiene e 

limpeza para as famílias. Para a realização dessas ações foram utilizados 

recursos próprios, doações e editais públicos. Nessa condição foram assistidas 

cerca de 150 famílias por mês, entre os meses de abril de 2020 e abril de 2021. 

Outra ação importante foi a disponibilização de computadores com acesso 

à internet, celulares e impressoras para que as famílias pudessem ter acesso às 

políticas de assistência, como o cadastro para inscrição ao recebimento do 
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auxílio emergencial do governo federal, pelo site da Caixa ou aplicativo de 

celular. Além dos instrumentos para acesso, muitas pessoas precisavam 

também de orientação sobre os seus direitos, durante o período foram realizados 

5.800 atendimentos diretos.  

Também foram realizadas 300 visitas domiciliares e acompanhamentos 

de situações prioritárias, que envolvem violência física e sexual, situação de rua 

e extrema pobreza, com 100 encaminhamentos à rede de proteção. Para levar 

a informação às comunidades, a OSC distribuiu folders durante um ano, entre 

abril de 2020 e abril de 2021 e investiu em carro de som, que passou nas cinco 

regiões do município levando informação sobre a prevenção a Covid-19 e a 

violência doméstica no período de isolamento social, esta ação foi realizada nos 

meses de agosto e setembro de 2020. 

Além da distribuição de alimentos, a OSC esteve empenhada para driblar 

o distanciamento social, criando cartilhas com sugestões de brincadeiras que 

podem ser feitas em casa, realizando a distribuição de ‘kits’ de jogos e materiais 

educativos como canetinhas e massinhas de modelar, para estimular a 

integração das famílias durante o período mais crítico do isolamento. Essas 

ações foram realizadas entre maio de 2020 e agosto de 2021 sendo distribuídos 

‘kits’ para as 150 famílias atendidas pela OSC.  

2. Descrição dos objetivos da OSC 2 e ações existentes antes e durante a 

pandemia 

2.1 Objetivos e ações da OSC 2 antes da pandemia 

A OSC tem como principal missão garantir o direito à convivência familiar 

e comunitária de crianças e adolescentes através de processos educativos e 

participativos, propondo e mediando políticas sociais por meio de ações 

articuladas em redes. O objetivo prioritário da ação institucional visa à efetivação 

da proteção jurídico-social dos direitos humanos de crianças e adolescentes, de 

forma articulada e integrada com os demais atores sociais. 

As principais estratégias de ação são: abordagem social, oficinas 

socioeducativas, mobilização comunitária, prevenção, acompanhamento 

sociofamiliar, articulação e mobilização, incidência política, pesquisa e produção 
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teórica, capacitação de agentes sociais, denúncia e proposição de políticas 

públicas. Os principais temas de atuação estão voltados para o enfrentamento à 

violência doméstica e exploração sexual, a situação de rua, o trabalho infantil, a 

violência letal e o extermínio, e a participação cidadã de adolescentes. 

A OSC já tem como prática o trabalho com adolescentes e jovens de 

comunidades vulneráveis através de oficinas e projetos, no entanto, esses 

encontros ficaram suspensos durante a pandemia e foram retomados em julho 

de 2021, quando as medidas de biossegurança indicavam maior possibilidade 

de contato. 

 

2.2 Objetivos e ações da OSC 2 durante a pandemia 

A OSC 2 realizou também a aquisição e distribuição de alimentos, itens 

de higiene e limpeza para as famílias, utilizando recursos próprios, doações e 

editais públicos. Foram distribuídos cerca de 100 vales gás e 300 kits 

alimentação e de higiene para 30 famílias atendidas pela organização. A 

frequência da distribuição variava com a necessidade e situação econômica de 

cada família, a ação de apoio durou um ano. A organização também realizou 50 

visitas domiciliares para acompanhamento de situações prioritárias, que 

envolviam violência física e sexual, situações de rua, drogas e pobreza extrema 

no período de abril de 2020 e abril de 2021, foram realizados 10 

encaminhamentos de situações de violência a rede de proteção do município.  

Na retomada dos encontros com os adolescentes foram abordados 

diversos temas relacionados à pandemia, como: violência contra a mulher, 

saúde mental na pandemia e exclusão dos adolescentes e jovens do mercado 

de trabalho. As oficinas foram realizadas quinzenalmente, sempre mediadas por 

profissionais como psicóloga, jornalista e assistente social. Em cada oficina 

participaram cerca de 30 adolescentes. 

3. Situações comuns entre as OSCs 

Nas duas organizações foram desenvolvidas diversas formas de manter 

o trabalho com qualidade junto às comunidades, para isso foi intensificado o 

contato por telefone, watts, e em alguns casos mais vulneráveis, foi necessário 
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o atendimento de forma presencial, mas sempre mantendo a segurança, com 

distanciamento, uso de máscaras e sem aglomerações.  

O período em que todos precisaram ficar em suas casas como medida de 

prevenção, trouxe também a retração dos serviços de proteção, deixando as 

famílias desprotegidas quanto a forma de proceder e onde recorrer para sanar 

ou amenizar as necessidades que se instauraram ou se agravaram em virtude 

do cenário. Muitos serviços foram disponibilizados de forma ‘online’, o que gerou 

um ‘apagão’ de informações relacionadas inclusive quanto a vacinação e 

prevenção do vírus, o que foi também evidenciado no artigo da Bia Barbosa 

(2020), as barreiras tecnológicas estavam entre os obstáculos que impediram 

parcela já extremamente vulnerabilizada da sociedade de receber os recursos 

do auxílio emergencial durante os primeiros meses da pandemia.  Alertando 

também para os impactos das limitações no acesso à internet na exposição da 

população à epidemia da desinformação, a qual corre junto com o coronavírus e 

tem consequências seríssimas para a saúde coletiva.  

 

As organizações também buscaram trabalhar como um apoio na 

comunidade, fazendo trabalho de escuta, orientando as famílias quanto aos 

serviços públicos, encaminhando junto às redes de proteção, identificando 

situações de violência e violação de direitos,  

Apesar de não ser uma prática comum das OSCs, foi necessário contribuir 

com a segurança alimentar das famílias em maior situação de vulnerabilidade, 

as instituições contaram com diversas parcerias que subsidiaram a 

materialização de ‘kits’ com alimentos e itens de higiene, comprados com recurso 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, outros foram 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

arrecadados através do Banco de Alimentos do município e as inúmeras 

doações de alimentos, itens de higiene, álcool gel e máscaras de proteção 

confeccionadas artesanalmente, adquiridas através da articulação e mobilização 

junto às redes de proteção. 

Em meio à pandemia da COVID-19, a preocupação de muitas famílias vai 

além da contaminação. Muitas pessoas enfrentam dificuldades ao acesso à 
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renda, alimentos e informações. Centenas de milhões de crianças em todo o 

mundo provavelmente enfrentará ameaças crescentes a sua segurança e a seu 

bem-estar — incluindo maus-tratos, violência e exploração, por estes motivos 

mencionados acima, as OSCs desempenharam papéis importantíssimos para 

defender e garantir os direitos de famílias em situação de vulnerabilidade.  

A pandemia aumentou o cenário de desigualdade existente no Brasil, o 

que já motivou mudanças nas duas OSCs objeto da pesquisa. Ambas incluíram 

nas suas metodologias de trabalho o acesso à informação, a construção de 

laboratórios de informática com cursos para as crianças e adolescentes, além de 

investir na prevenção e promoção de saúde mental tanto das famílias, quanto 

das crianças e adolescentes. 

 

4 - Discussão 

 

 A atuação das OSCS foi se modificando enquanto a pandemia desvelou 

o abismo social e resultou no aumento das vulnerabilidades. Conforme indicado 

pelos autores Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020) e pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (2020), observamos que no contexto da defesa e garantia de 

direitos, a exclusão digital representou um desafio, impactando diferentemente 

as desigualdades, ampliadas pela pandemia. Sem acesso à informação segura 

sem os seus direitos e equipamentos para acesso à internet (celulares e 

computadores), até mesmo o cadastro nos programas sociais era uma grande 

barreira. Nesse campo, os profissionais da OSC 1 precisaram estar atentos às 

necessidades das famílias, orientando e disponibilizando os meios para o devido 

cadastro das famílias.  

Mesmo com as atividades diretas e o trabalho presencial suspensos, as 

OSCs conseguiram atender as demandas dos efeitos secundários da pandemia 

que resultaram em desemprego, aumento da miséria, da fome e da violência. O 

foco do trabalho passou a ser viabilizar ações e projetos para garantir direitos 

básicos como informação, alimentação e itens de higiene e limpeza às famílias. 
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Foi necessário atuar para garantir os direitos fundamentais de cada indivíduo 

garantindo as condições mínimas de vida e desenvolvimento, mas também 

garantindo o acesso às informações básicas e o acesso aos serviços.  

 

Ao analisar os impactos da situação de saúde pública na educação, pontua-

se que não havia preparação para enfrentar esse tipo de situação, mas que a 

carência de políticas públicas tem dificultado esse período. A atual situação que 

o Brasil enfrenta tem levado à relativização de muitos direitos fundamentais, 

dentre eles à educação, direito fundamental previsto nos artigos. 6.º e 205.º da 

Constituição Federal de 1988 e no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (CARDOSO; FERREIRA; BARBOSA, 2020). 

Com a crise sanitária causada pela covid, a internet e as tecnologias digitais 

se mostraram um recurso central, pois muitas atividades, antes realizadas de 

forma presencial, migraram para os meios digitais, afetando o cotidiano todos os 

cidadãos. No entanto, conforme pesquisa Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

(2020).  

Conforme os dados da pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros, da Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC Domicílios), do Centro de Estudos do Comitê 

Gestor da Internet (2020) a pandemia também evidenciou, que mesmo com o 

aumento do uso das tecnologias, houve persistência das desigualdades digitais 

que afetam a apropriação das TIC e das oportunidades decorrentes da sua 

adoção por diferentes parcelas da população. No acesso a serviços de 

educação, saúde, cultura, entre outros setores, as tecnologias digitais, e em 

particular a internet, passaram a ser o meio possível. As interações sociais 

também se tornaram cada vez mais mediadas pelas tecnologias, atenuando de 

forma relevante os grandes impactos de medidas, como o distanciamento social, 

adotadas para combater o novo coronavírus. A internet passou a ser instrumental 

em tudo o que fazemos e uma janela para o mundo.  

Neste cenário, o apoio dado pela OSC, tanto na disponibilização de 

ferramentas, como computadores e internet, quanto no acesso à informação, foi 
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relevante para garantir o direito a cidadania da comunidade, possibilitando que 

ela seja agente protagonista, consciente e transformadora da realidade.  

As OSCs perceberam o agravamento das necessidades já existentes, 

sendo assim, embora os atendimentos presenciais na maior parte do ano 

necessitaram ser restritos, ou repensados conforme a demanda, os 

atendimentos reformulados de diversas maneiras ocorreram em grande volume 

no período da pandemia sendo sistemáticos ou espontâneos, visto que a 

ausência da presença física e do acesso aos espaços (tidos como referências 

nas comunidades) mobilizou o movimento recíproco dos contatos entre equipe, 

famílias, crianças e adolescentes. Além de atender as necessidades básicas das 

comunidades atendidas, relacionadas à fome, as OSCs também tiveram uma 

importante atuação na defesa do direito de acesso à informação, condição para 

importante para o pleno exercício da cidadania.  

 

5 - Considerações Finais  

  

A situação atual frente a crise sanitária no Brasil leva a diversos 

questionamentos quanto a atuação das OSCs e à efetivação de direitos.  A 

excepcionalidade e urgência da situação têm levado à busca por formas de 

adaptação de modo a manter, na medida do possível, o trabalho das 

organizações da sociedade civil. 

 

O período de pandemia foi marcado por desafios, levando a mudanças nas 

estratégias de trabalho, as OSCs tiveram que voltar a atender demandas básicas 

que não foram absorvidas pela gestão pública, como a destruição de cestas 

básicas e itens de higiene.  

Os próximos meses serão de retomada do trabalho de base, operando no 

fortalecimento dos territórios e na retomada das ações que promovam cidadãos 

mais conscientes e convictos de seus direitos, sobretudo, na importância da 

participação no processo de transformação da realidade, incluindo novas pautas 
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latentes, como a inclusão digital, que tem se mostrado como um novo indicador 

de desigualdade.  

As organizações da sociedade civil estiveram desde o começo atuando na 

ponta para aplacar os efeitos negativos da pandemia, mas também sofreram 

bastante com a escassez de recursos e financiamentos, justamente em um 

momento que as demandas da comunidade aumentaram. A retomada exigirá um 

esforço na busca de parcerias, trabalho em rede e financiamento.  

Com relação ao acesso às tecnologias, por mais que a tendência seja de 

crescimento no número de conectados, a precariedade do acesso e o 

cruzamento dos dados com as desigualdades de classe e raça no Brasil revelam 

o tamanho do desafio que já tínhamos pela frente. Tudo isso antes de o 

coronavírus nos impor uma nova dinâmica relacionada a serviços e direitos, 

trabalho, educação, acesso à informação e à cultura e sociabilidade ainda mais 

mediada pela Internet. Com ela, as desigualdades já presentes não apenas se 

tornaram mais visíveis, como se intensificaram (BARBOSA, 2020).  

Diante da atual conjuntura que já vinha sofrendo com a diminuição das 

políticas públicas e agravadas pela pandemia, devemos buscar uma 

compreensão do papel das organizações do terceiro setor, principalmente no 

período pós-pandemia com o aumento das desigualdades, pobreza, fome e da 

violência, tendo em vista o alcance construído durante os últimos anos de um 

trabalho diferenciado do assistencialismo,  promover ações de incidência 

política, fortalecendo os movimentos e tencionando políticas públicas, garantindo 

o acesso das camadas mais vulneráveis aos serviços básicos.  

Entre os pontos fortes do estudo podemos destacas a pesquisa 

documental, pois ambas as organizações possuem registros dos atendimentos, 

o ponto fraco foi a situação pandêmica, que oscilava muito, e prejudicou uma 

interação maior com o público atendido.  
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