


O Brasil vive em uma realidade pre-
ocupante quanto às crianças e 

adolescentes que se encontram em es-
tado de carência. Segundo o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância-UNI-
CEF, seis em cada dez crianças e ado-
lescentes brasileiros vivem na pobreza. 
Mais do que falta de dinheiro, tal cir-
cunstância tira de milhões de jovens o 
acesso a direitos básicos. “Essas ques-
tões não afetam as crianças e os adoles-
centes, afeta também o crescimento do 
país”, afirma Florence Bauer, represen-
tante do UNICEF no Brasil. As regiões 
Norte e Nordeste são onde esse público 
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mais sofre esse tipo de privação, sen-
do suas famílias também necessitadas 
de atenção.
       Além disso, muitos outros fato-
res adentram a área da criança e do 
adolescente; problemáticas como vio-
lência, abuso sexual, trabalho infan-
til, obesidade infantil, carência afetiva 
na infância, são questões que afetam 
o indivíduo por toda a sua vida caso 
não haja um acompanhamento mé-
dico adequado, o que raramente há. 
        Devido a tantas precariedades na 
vivência desse público, foi criado na 
Faculdade de Serviço Social-FASSO da 

da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte-UERN, um Núcleo 
de Ações Integradas na Área da Crian-
ça e do Adolescente-NECRIA, que 
atualmente tem como coordenadora a 
prof.ª Gláucia Russo - que está no nú-
cleo desde 2009 - e tem como professo-
ra colaboradora Aione Sousa. 
         “Existem vários aspectos que pre-
cisam ser vistos na área da Criança e 
do Adolescente, e em como trabalhar 
o sistema socioeducativo para que ele 
seja mais efetivo diante desses proble-
mas. É importante levar em conta que a 
criança e o adolescente estão inseridos  

numa sociedade que não garante direi-
tos, pois quando se tem um conjunto 
de políticas públicas que não funcio-
nam, inúmeros direitos acabam por 
ser violados. E aí é muito fácil falar em 
bater em criança, em redução da maio-
ridade penal, que são apenas formas 
paliativas de trabalhar esses sujeitos, 
mas o foco mesmo não é feito... que é 
garantir os direitos e as políticas públi-
cas para que essas crianças e adolescen-
tes e suas famílias possam viver digna-
mente”, relata a coordenadora Gláucia 
quando questionada sobre a relevância 
do NECRIA.

A falta de direitos básicos aos que são o futuro do país
Faculdade de Serviço Social da UERN promove núcleo de ações 

integradas em defesa da criança e do adolescente

Ação na UERN em prol do dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes
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NECRIA
      O Núcleo de Ações Integradas na 
Área da Criança e do Adolescente 
congrega estudos, ações, projetos de 
pesquisa e de extensão relativos à in-
fância e adolescência, agregando estu-
dantes de graduação e pós-graduação, 
professores e outros profissionais que 
permeiam a área da criança e do ado-
lescente. Foi criado, em 1999, pela pro-
f.ª Vanda Camboim, que militava na 
área e tinha como objetivo disseminar, 
através do núcleo, a compreensão do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 
        O grupo, atualmente, reúne-se se-
manalmente, às 14h30, nas quartas-fei-
ras, no auditório da FASSO - para reu-
niões teóricas, cine-debates e encontros 
com debatedores convidados (sendo 
três por debate: um do NECRIA, outro 
da pós-graduação - discente da matéria 
de Infância e juventude - e um convi-

dado externo). Também são realiza-
das atividades em outros espaços que 
englobam o público externo, tais como 
ações, palestras, minicursos, esquetes e 
um projeto chamado “Rádio Zap”. 
       O NECRIA que é formado majori-
tariamente por estudantes exige, antes 
de tudo, submeter seus membros a um 
processo de formação teórica acerca 
da realidade social das crianças e ado-
lescentes, tornando os alunos capazes 
de identificar soluções para as proble-

máticas que permeiam esse público. 
“Atualmente a gente tá em um proces-
so mais de capacitação, porque temos 
muitos alunos novos no grupo, qua-
se todos do primeiro período, e tem 
pessoas de outros lugares, então nós 
precisamos capacitar esses sujeitos, fo-
mentando o interesse na discussão da 
infância e adolescência”, diz a coorde-
nadora Gláucia. 

“O NECRIA que é formado majoritaria-
mente por estudantes exige, antes de 
tudo, submeter seus membros a um pro-
cesso de formação teórica acerca da reali-
dade social das crianças e adolescentes.”

Debate sobre acolhimento institucional e adoção Roda de conversa após a exibição do curta metragem ReMovida

Debate sobre redução da maioridade penal

Coordenadora do Necria, Profª. Gláucia Russo
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Atividades externas
      Todas as atividades realizadas pe-
los estudantes estão diretamente liga-
das ao intuito de informar - de maneira 
dinâmica e didática - o público externo 
acerca dos direitos sociais das crianças 
e adolescentes. É a partir da articula-
ção dessas ações que os alunos do gru-
po tornam-se capacitados em diversos 
aspectos, como cita a prof.ª Gláucia 
“eles aprendem a trabalhar em grupo, a 
construir debates, coordenar reuniões, 
a como fazer uma oficina, e tudo isso 
traz frutos para o processo de traba-
lho deles no futuro.” Por meio dessas 
ações de instrução os membros tam-
bém exercitam os tópicos que aprende-
ram no núcleo e que levarão para suas 
vidas profissionais, tendo em vista que 
“para ser assistente social é necessário 
estar a par das discussões, pois para ga-
rantir direitos é necessário conhecê-los 
e ser capaz de propagá-los da melhor 
forma possível”, como explica Marie-
le Cavalcante, aluna do 7º período de 
serviço social e voluntária do projeto. 

º Ações no SESC
 
      O projeto já realizou duas ações 
no Serviço Social do Comércio-SESC: 
uma delas foi uma palestra que teve 
como público as mães do projeto Mesa 
Brasil, em que foi discutida a rede de 
direitos das crianças e adolescentes. 
“Tentamos levar elementos para que 
elas pudessem conhecer um pouco 
mais dos direitos dos seus filhos e tam-
bém de suas famílias”, conta a prof.ª 
Gláucia. O segundo momento foi uma 
roda de conversa sobre violência infan-
til e contou com a participação de par-
ceiros do SESC e redes representantes 
das crianças e adolescentes, como es-
colas, COMDICA (Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente), CREAS (Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social) e 

alguns outros, sendo debatida a arti-
culação de cada organização diante de 
situações de violência. “Para mim foi 
muito marcante porque embora não 
tenha tido contato direto com crianças 
e adolescentes, foi onde a gente teve 
contato com outros profissionais que 
cercam esse público e foi uma forma de 
conhecer o papel de cada instituição”, 
relata Flaviane Mendes, aluna do 7º pe-
ríodo de serviço social e voluntária do 
NECRIA. 

º Ação no Mossoró Cidade 
Junina (MCJ)
 
      A ação realizada pelo NECRIA, no 
Mossoró Cidade Junina, foi uma par-
ceria com a TV Cultura, Pró Reitoria 
de Extensão e algumas faculdades da 
UERN. A execução se deu em um es-
tande localizado na “Cidadela” durante 
os finais de semana, onde eram reali-
zadas atividades lúdicas - como con-
versas, vídeos, desenhos, fantoches, 
contação de histórias - com as crian-
ças e com as famílias acerca de diver-
sas temáticas que permeiam a vida das 
crianças e adolescentes. 

º Esquetes

      Em datas comemorativas, como 12       
de outubro (dia das crianças) ou 18 
de maio (dia nacional de combate ao 
abuso e à exploração sexual de crian-
ças e adolescentes), o NECRIA realiza 
esquetes - peças de curta duração - no 
pátio da FASSO, sobre questões que 
permeiam o público infanto-juvenil, e 
logo após realizam uma roda de con-
versa com o público.

º Mini-curso
 
     O NECRIA, também, já realizou  

dois minicursos, para 30 pessoas cada - 
sobretudo alunos dos períodos iniciais 
- sobre os direitos das crianças e dos 
adolescentes. São os próprios partici-
pantes do núcleo os responsáveis por 
ministrar o minicurso, sendo a coorde-
nadora apenas uma colaboradora das 
discussões. “É uma forma de trabalhar 
a própria instrumentalidade dos mem-
bros do NECRIA”, diz Gláucia. 
 
º Rádio Zap

        Outro projeto do núcleo é a Rádio 
Zap, programas curtos sobre temáticas 
em torno da criança e do adolescente, 
veiculados em áudios pelo aplicativo 

WhatsApp. O programa está em pro-
cesso de planejamento, construção e 
gravação. O objetivo é que haja uma te-
mática por mês e, em cada semana, os 
subtemas relacionados a essa temática 
geral sejam abordados em áudios cur-
tos de, no máximo, três minutos, resul-
tando numa média de 4 a 5 áudios por 
mês. Algumas temáticas já gravadas 
são: ECA, Consumo Infantil, e Violên-
cia Sexual. O script - roteiro da progra-
mação - é criado pela bolsista do NE-
CRIA, Sabrina Lima, e é gravado por 
membros do grupo. “Acredito que, até 
janeiro, iremos ter a Rádio Zap - com o 
Programa Recriando Saberes”, conta a 
Prof.ª Gláucia. 

Ação no SESC com mães do projeto Mesa Brasil

Ação no Mossoró Cidade Junina
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Ensino, pesquisa e extensão
      Além de todas essas contribuições 
instrutivas para o público externo, o 
NECRIA funciona como um comple-
mento ao Curso de Serviço Social pois, 
na carga horária, não existe nenhuma 
disciplina que trata objetivamente 
sobre a criança e o adolescente, e o 
núcleo proporciona que seus partici-
pantes conheçam sobre esse público. 
“Os alunos aprendem sobre o ECA e 
passam a compreender melhor esse es-
tatuto de uma forma geral.  Passam a 
compreender, também, as relações que 
são estabelecidas na sociedade, na fa-
mília e no estado. Passam a entender 
as obrigatoriedades na proteção e no 
amparo das crianças e adolescentes. 
Apreendem as discussões sobre vio-
lência, sobre família, adoção e várias 
outras temáticas que se referem a esse 
grupo populacional”, explica a pro-
fessora colaboradora do projeto Aio-
ne Sousa. “O NECRIA me ajudou a 
compreender como é a realidade da 
criança e do adolescente em sua tota-
lidade, e compreender como esse pú-
blico é permeado de violações. Coti-
dianamente não temos essa percepção, 
e no núcleo eu consegui desconstruir 
diversos fatores que antes eu não via 
como violação, embora fosse”, com-
plementa a aluna voluntária Flaviane. 
      O propósito maior do grupo é dis-
cutir questões que se referem às crian-
ças e adolescentes e aprofundar-se 
nessas temáticas para que possam sair 
para além da sala de aula, e é por isso 
que o Necria trabalha com pesquisas - 
desde 2009 - relacionada a crianças e 
adolescentes, e muitas vezes abordan-
do o recorte desse tema no município 
de Mossoró-RN. O grupo, também, 
já realizou trabalhos de pesquisa jun-
to com o Ministério Público, assim 
como o diagnóstico da situação da 
criança e do adolescente no município 
junto com o COMDICA e, atualmen- Mariele Cavalcante e Sabrina Lima, alunas participantes do Necria

te, está trabalhando em uma pesquisa 
sobre consumo infantil. Além disso, 
foi o NECRIA o responsável pelo tema 
que a bolsista Sabrina Lima irá abordar 
em sua monografia, que tratará de uma 
análise comparativa entre as infâncias 
em diferentes gerações. 
       A universidade tem um compromis-
so social e dispõe dos núcleos e proje-
tos de extensão como conjecturas fun-
damentais no sentido de concretizar 
esse compromisso, e o NECRIA em seu 
papel de contribuição trabalha com o 
objetivo no qual o conhecimento gera-
do no núcleo seja capaz de transformar 
a realidade das crianças e adolescen-
tes. “É um trabalho de formiguinha no 
sentido que cada um de nós vai plan-
tando em outras pessoas essa semente 
de discussão acerca dos direitos. Mui-
tas pessoas que defendiam agressão fí-
sica como a melhor forma de educar os 
filhos mudaram sua forma de pensar a 
partir do NECRIA, pensando em uma 
forma mais democrática de educação, 
pensando a ideia do diálogo como 
fundamental na relação entre adultos 
e crianças. Isso não é algo encucado, é 
algo que se é construído. Com o conhe-
cimento, você começa a ver a criança 
e o adolescente como sujeito, e passa a 
entender sua realidade”, conta a prof.ª 
Glaúcia. 

Necria como campo de estágio

       O NECRIA também pode atuar como campo de estágio para os alunos, caso o nú-
cleo esteja em condições propícias para tal. No geral, o estágio no grupo parte de um 
documento de apreensão do diagnóstico da realidade realizada pelo aluno e depois é 
necessário que haja uma proposta de intervenção. Desenvolvendo essa intervenção 
na área da criança e do adolescente - que não precisa ser necessariamente dentro do 
NECRIA - o graduando só tem de entregar o relatório final.

Disque 100

        O Disque Denúncia Nacional, ou Disque 100, é um serviço de proteção de crian-
ças e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional 
de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, da Secretaria 
de Direitos Humanos (SDH). Trata-se de um canal de comunicação da sociedade civil 
com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência con-
tra crianças e adolescentes e o sistema de proteção, bem como orientar a elaboração 
de políticas públicas.
      O Disque 100 funciona, diariamente, das 8h às 22h, inclusive nos fins de sema-
na e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de 
proteção, defesa e responsabilização, de acordo com a competência e as atribuições 
específicas, priorizando o Conselho Tutelar como porta de entrada, no prazo de 24 
horas, mantendo em sigilo a identidade da pessoa denunciante. Pode ser acessado 
por meio dos seguintes canais: discagem direta e gratuita do número 100; envio de 
mensagem para o e-mail disquedenuncia@sdh.gov.br; e, em casos de pornografia na 
internet, através do portal www.disque100.gov.br. Para outras questões há também o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-COMDICA, de Mos-
soró/RN - Telefone: 3315-4928.

Flaviane Moreira, voluntária do Necria
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