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O Governo do Estado de Minas Gerais assumiu, em 2005, a responsabilidade pela execução 

do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPCAAM, 

configurando-o uma política pública imprescindível na garantia dos direitos, sobretudo 

à vida. Em 2008, a parceria entre o Instituto Elo e o Governo de Minas, por meio da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e sob coordenação da Secretaria Especial 

de Direitos Humanos da Presidência da República, expressa a comunhão de esforços, a 

integração de compromissos na articulação e implementação de políticas de redução da 

criminalidade, promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes.
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O ano de 2008 está sendo marcado por comemorações no âmbito dos direitos 
humanos: 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 20 anos da 
Constituição Federal e 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse 
contexto, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social assume o Programa 
de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e lança 
esta revista, com artigos e análises de especialistas, pesquisadores e técnicos 
comprometidos com a defesa dos direitos da infância e juventude.

O PPCAAM é uma política pública de proteção de direitos humanos, sobretudo o 
direito à vida, gerido em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da República. Esse Programa de Proteção é uma política criada 
em Minas Gerais em 2003 de forma suplementar às demais políticas específicas 
voltadas a crianças e adolescentes. Ao lado do PROVITA e do NAVCV, constitui 
uma das ações estratégicas da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos na 
proteção de direitos fundamentais dos cidadãos.

Minas Gerais demonstra seu pioneirismo ao instalar o PPCAAM e ao ser o 
primeiro Estado em que o Programa é assumido pelo Governo Estadual, por 
meio da Lei nº 15.473/05. Esta revista, lançada em conjunto com o Instituto 
Elo, apresenta algumas reflexões da prática cotidiana do programa, bem como 
discute aspectos essenciais da inserção do PPCAAM na política estadual de dire-
itos humanos. A metodologia utilizada no programa está apresentada no anexo 
desta publicação.

João Batista de Oliveira
Subsecretário de Estado de Direitos Humanos
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Apresentação
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Editorial
O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) de 
Minas Gerais, sob coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência 
da República e realizado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedese), celebrou, neste ano, convênio com o Instituto Elo, associação privada sem fins 
lucrativos, qualificada pelo Governo de Minas, em 2005, e pelo Governo Federal, em 2006, 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

No convênio com o PPCAAM, o Instituto Elo atua na gestão e execução do programa 
com o objetivo de garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente amea-
çados de morte, promovendo a proteção integral desse público e de seus familiares em 
local seguro e sigiloso, bem como o acompanhamento psicossocial, socioterapêutico e 
jurídico das pessoas incluídas no programa.

Em um ano importante de mudanças e adaptações, o PPCAAM toma fôlego para o seu 
crescimento. Já no início de 2008, assume uma lógica predominantemente de proteção 
de direitos humanos fundamentais, a partir de sua realização pela Secretaria de Desen-
volvimento Social do Estado de Minas Gerais em parceria com a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos, do Governo Federal. Trata-se de uma oportunidade de aplicação de 
uma política voltada aos direitos e garantias assegurados pela Constituição de 1988. A 
força do mandamento constitucional exige dos executores das políticas públicas a ob-
servância das necessidades humanas aos direitos – tema que, historicamente, tem moti-
vado o desenvolvimento do Ocidente rumo a uma noção material, e não apenas formal, 
de concretização dos direitos, da igualdade e respeito à vida.

No segundo semestre deste ano, o PPCAAM celebra o convênio com o Instituto Elo, o 
que marca a transição da lógica de gestão da política pública, em que a sociedade civil 
salta para a execução do programa, tornando-se co-responsável pelo planejamento 
metodológico e pela ampliação das medidas de proteção necessárias. Dessa nova lógica 
de gestão, nascem novas propostas, que vêm de encontro aos objetivos do órgão es-
tatal parceiro e do próprio Instituto: promover a defesa dos direitos humanos por meio 
da inclusão e emancipação de grupos sociais e indivíduos com histórico de exclusão e 
trajetória de risco. No caso específico do PPCAAM, o objetivo principal é promover a 
defesa do direito à vida e de outros direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Fruto do convênio celebrado entre Instituto Elo e Sedese, lançamos, no ano de comem-
oração dos 60 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Re-
vista PPCAAM Minas, que celebra, também, o sucesso e a consolidação desse programa 
no Estado.

Nesta primeira edição, trazemos leituras do cenário atual do programa em Minas Gerais, 
estudos de casos atendidos ao longo de 2008 e reflexões teóricas acerca dos temas de 
violência, desigualdade social e direitos humanos, que constituem o cenário de atuação 
dos técnicos sociais e atores da rede parceira do programa.

Os Editores
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Os subúrbios 
populares em tempos 
de marginalidade 
avançada

RESUMO

Os subúrbios franceses estão longe de serem guetos. Em compensação, eles 
sofrem, como outros locais, da ascensão de uma marginalidade avançada. 
Nem residual, nem transitória, mas produzida pela economia capitalista, essa 
marginalidade se concentra em territórios urbanos que, estigmatizados, es-
tigmatizam, por sua vez, seus habitantes.

PALAVRAS-CHAVE 

Marginalidade avançada, Estigmas sociais, Gueto

Loïc Wacquant
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Há duas décadas, na França, um discurso 
alarmista, segundo o qual os bairros 
populares decadentes da periferia urbana 
teriam se transformado em “guetos”, 
aproximando-se da experiência dos negros 
nos Estados Unidos, invadiu o debate 
público. Esse discurso traduz uma dupla 
ignorância: ignorância acerca do que é 
o gueto afro-americano, em sua forma 
clássica, no período entre 1910 e 1970, 
e em sua forma degradada, a que chamo 
de “hipergueto”, posterior ao apogeu do 
movimento dos direitos cívicos; e ignorância 
da evolução dos subúrbios operários da 
França na era da desindustrialização e da 
generalização do desemprego em massa e 
do emprego precário.

Subúrbio não é gueto

No caso americano, o gueto se confunde 
com a concentração étnica, o bairro pobre 
e a zona favelada e perigosa. Portanto, o 
gueto negro não é apenas um bairro étnico, 
fundado na afinidade cultural ou um 
enclave da miséria e da violência, mas um 
instrumento de contenção socioespacial de 
uma categoria estigmatizada (WACQUANT, 
2005). Dessa maneira, a exemplo do gueto 
judeu na Europa da Renascença, o gueto afro-
americano  compõe-se, exclusivamente, de 
negros e tende a colocar esse grupo sob o 
efeito de um constrangimento que se impõe 
a todos os seus membros, ricos ou pobres. 
Em seu apogeu, o gueto é uma “cidade 
negra dentro da branca”, dotada de uma 
densa rede de instituições, conservadas 
pelos negros e que lhes serve de escudo de 
defesa contra a dominação branca, como 
demonstraram St Claire Drake e Horace R. 
Cayton, em sua obra mestra Black Metropolis 
(DRAKE; CAYTON, 1993). Ao contrário do 
reagrupamento étnico, a vocação do gueto 
não é a de servir de adaptação à sociedade 
circundante e de facilitar a assimilação da 
categoria em questão, mas sim de colocá-
la à parte de modo permanente.

Nesse sentido, não há gueto imigrante” ou 
“árabe” na França – como não existe gueto 
antilhano na Inglaterra, gueto surinamês 
na Holanda ou gueto turco na Alemanha 
(PEACH, 1996; UITMARK, 2003; JAMBALE; 
VOLKER, 2005). Por um lado, a inserção em 
um bairro de relegação no Velho Continente 
opera prioritariamente com base na 
posição social reforçada e, em seguida, pela 
pertença etno-racial ou etno-nacional. Por 
outro, os subúrbios pobres são, no plano 
demográfico e cultural, essencialmente 
heterogêneos – contendo, normalmente, 
quatro dúzias de nacionalidades –, de modo 
que não produzem nem uma identidade 
coletiva unificada nem uma rede paralela 
de instituições capazes de satisfazer às 
necessidades de seus habitantes. Enfim, 
qualquer que seja sua origem, e a despeito 
da discriminação de patronímio e de cor de 
pele, os habitantes dos subúrbios pobres 
evadem das cidades pobres assim que 
acumulam o capital econômico e cultural 
necessários para ascender na escala 
social, como testemunha a inexistência 
de bairros (pequeno-)burgueses de tom 
magrebino ou negro na França. Em resumo, 
se assim se quiser, pode-se dizer que sua 
heterogeneidade cultural, sua incapacidade 
de desenvolver instituições próprias e a 
porosidade de suas fronteiras fazem das 
cidades pobres da periferia urbana francesa 
antiguetos.

A comparação metódica de um 
subúrbio operário de Paris em fase de 
desindustrialização e do gueto da região sul 
de Chicago depois dos grandes motins dos 
anos de 1960 demonstram que existem, a 
bem dizer, duas constelações socioespaciais 
diferentes em sua história, estrutura e 
função dentro do conjunto metropolitano 
(WACQUANT, 2006). Da mesma forma que 
permite refutar definitivamente a tese da 
aproximação entre o subúrbio popular 
francês e o gueto negro americano sob 
modelo deste último, a comparação revela a 
emergência, nas duas margens do Atlântico, 
de um novo regime de marginalidade 
urbana, diferente, simultaneamente, 
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do gueto clássico e do território operário da era fordista. A esse regime chamo de 
marginalidade “avançada”, uma vez que não é nem residual nem cíclica ou transitória, 
mas sim produzida pelo desenvolvimento desigual dos setores de ponta da economia 
capitalista desenfreada, do neoliberalismo. Apontarei, aqui, três características distintivas 
dessa nova marginalidade, que se cristaliza nas zonas periurbanas em decadência na 
França, contrastando-a com um quadro das características da pobreza urbana típica das 
décadas de crescimento e de prosperidade “fordistas” (1945-1975).

Trabalho assalariado dessocializado e insegurança social

Durante as décadas de expansão a que conduziu o apogeu do “capitalismo organizado” do 
pós-guerra (LASH; URRY, 1987), o trabalho assalariado ofereceu uma solução eficaz aos 
dilemas impostos pela marginalidade urbana e pela miséria social. Mas, sob o novo regime 
econômico do capitalismo desregulamentado, devemos considerar o trabalho assalariado 
como parte integrante do problema a ser solucionado.

Ao se tornar instável e heterogêneo, diferenciado e diferenciador, o trabalho assalariado 
se transformou em uma fonte de precariedade social, mais que de homogeneidade, de 
solidariedade e de segurança, para aqueles que se encontravam confinados nas zonas 
fronteiriças ou inferiores da esfera do emprego (OSTERMAN, 1999; BARBIER; NADEL, 2002). 
Comprovam o fato a proliferação de postos “flexíveis” em tempo parcial e horários variáveis; 
dos empregos temporários e dos contratos por tempo determinado, compreendendo uma 
cobertura social e médica reduzida (ou inexistente); os níveis salariais modulados segundo 
a performance e a data de contratação (em oposição à duração do contrato); a redução 
da duração média dos postos (tenure) e o aumento correlato da taxa de rotatividade dos 
assalariados; as diversas táticas empregadas pelas empresas para fazer pesar os riscos da 
atividade econômica sobre seus empregados e se subtraírem aos efeitos homogeneizantes 
da regulação estatal do trabalho (como, por exemplo, a multiplicação dos empregos 
subvencionados ou com encargos reduzidos ou, ainda, a tentativa abortada de se criar um 
contrato de trabalho para jovens, chamado de Contrato de Primeiro Emprego, pelo governo 
de Dominique Galouzeau de Villepin, na primavera de 2006). O ressurgimento de ateliês 
de exploração dignos do século XIX, o retorno do trabalho e das grades salariais a duas 
velocidades, a terceirização do pessoal e a individualização dos planos de remuneração 
e de promoção, a institucionalização do “trabalho temporário” permanente, o aumento 
do número de contratos de substituição e dos contratos com auxílio e subvencionado, 
sem falar da multiplicação das situações de emprego fictício ou artificial, impostos como 
condição para o recebimento de um auxílio social: todas estas evoluções desenham uma 
dessocialização insidiosa do trabalho assalariado.

Em uma palavra, as raízes estruturais da incerteza econômica e da precariedade social 
se ramificaram e se estendem tanto superficialmente como em profundidade. Havendo 
inflexões segundo o país, por toda parte elas afligem, de maneira desproporcional, os 
agregados familiares e os jovens das classes populares, as mulheres sem diploma 
e as categorias étnicas estigmatizadas que estão à margem do mercado de trabalho. 
E, logicamente, no plano espacial, os efeitos desestabilizadores da fragmentação do 
assalariado se acumularam nas zonas urbanas onde se concentram as porções instáveis 
do novo proletariado pós-industrial (CASTEL, 1995).
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A marginalidade local fora da economia mundializada

Na França, como nos Estados Unidos ou em outros países da União Européia, a 
marginalidade avançada se encontra cada vez mais desconectada das flutuações cíclicas 
e das tendências globais da economia, de tal modo que as fases de expansão nacional 
do emprego e renda surtiram poucos efeitos benéficos e duráveis sobre ela. As condições 
sociais e as perspectivas de vida nos bairros de relegação na Europa e na América 
praticamente não foram afetados pelos anos de prosperidade da década de 1980 e da 
segunda metade da década de 1990; mas tornaram-se consideravelmente piores desde as 
fases de desaceleração e recessão.

Dessa maneira, o desemprego dos jovens, que atinge com uma força particular os filhos 
das classes populares (e, consideravelmente, aqueles provindos da imigração pós-
colonial), aumentou continuamente nos subúrbios pobres, sob todos os governos tanto de 
direita quanto de esquerda, incluindo os de Michel Rocard e de Lionel Jospin, enquanto 
um grande impulso de crescimento fazia recuar momentaneamente o índice nacional de 
desemprego. Entre 1990 e 1999, o desemprego dos 15 aos 24 anos passou dos 20 aos 
26%, em nível nacional. Mas para os jovens das 750 “zonas urbanas sensíveis” assinaladas 
pelo pacto de revitalização da política da cidade, em 1996, essas percentagens eram 
de 28% e 40%, respectivamente. Além disso, os efetivos de trabalhadores precários no 
país – considerando os contratos por tempo determinado, os temporários, os empregos 
subvencionados e os estágios – aumentaram de 1,98 milhões (ou de um ativo sobre 
11), em 1990, a 3,3 milhões (um ativo sobre 7), em 1999. Mas, entre os 4,7 milhões de 
habitantes das “zonas sensíveis”, o peso dos assalariados precários saltou de 13 a 20%, 
colocando 60% dos jovens em situação de desemprego ou de emprego precário no final 
da década (TOQUEX; MOREAUX, 2000), a despeito da ampliação dos empregos verificada 
e da política dos “empregos jovens”.

Dada essa relação assimétrica entre o nível de desemprego e as tendências do mercado de 
trabalho em nível nacional ou mesmo regional de um lado, e a situação material, ao nível 
do bairro, do outro, e tendo em vista o atual crescimento dos ganhos de produtividade e 
a emergência de um tipo de “crescimento sem emprego”, favorecido pela informatização 
(DUNKERLEY, 1996), as economias avançadas teriam que atingir índices de expansão 
miríficos para que se pudesse esperar que o mercado de trabalho reabsorvesse todos os 
trabalhadores que foram liberados durante esse longo tempo. Isso implica que, falhando 
ao distribuir o trabalho disponível e em garantir uma atividade ou uma renda dissociada 
do trabalho, as políticas que visam a ampliar a esfera do mercado de trabalho correm o 
risco de serem, ao mesmo tempo, custosas e ineficazes, posto que seus efeitos teriam uma 
maior repercussão junto aos novos párias urbanos somente por último, depois que todas 
as outras categorias menos desfavorecidas houvessem sido beneficiadas pela expansão.

Fixação e estigmatização territoriais

Em lugar de se disseminar no conjunto das zonas de moradia dos operários, a marginalidade 
avançada tende a se concentrar nos territórios isolados e claramente circunscritos, que 
se tornam cada vez mais percebidos, tanto externamente quanto no seu interior como 
lugares de perdição – ao modo de terrenos baldios urbanos ou de “pátios de milagre” da 
cidade pós-industrial, freqüentados apenas por desviados e pela escória da sociedade.
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Quando esses “espaços penalizados” (PÉTONNET, 1982) tornam-se componentes 
permanentes da paisagem urbana, os discursos de denegrimento amplificam-se e 
se aglomeram ao redor deles, vindos tanto “de baixo”, das interações banais da vida 
cotidiana, como “do alto”, dos campos jornalístico, político e burocrático (e até científico). 
Uma mácula de lugar se superpõe, então, aos estigmas já operantes, tradicionalmente 
ligados à pobreza e à pertença étnica ou ao status de imigrante pós-colonial, aos quais ela 
não se reduz, mesmo que estejam estreitamente ligados. É notável que Erving Goffman 
(GOFFMAN, 1963) não mencione o local de residência entre as “deficiências” que podem 
“desqualificar o indivíduo” e o privar da “completa aceitação pelos outros”. Portanto, a 
infâmia territorial apresenta propriedades próximas às dos estigmas corporais, morais e 
tribais e gera dilemas de todo similares para a gestão da informação, da identidade e das 
relações sociais.

Em cada país pós-industrial, uma ou mais cidades, distritos ou concentrações de moradias 
sociais são publicamente conhecidos e reconhecidos como infernos urbanos, onde o perigo, 
o vício e a derrelição estão na ordem do dia. Alguns adquirem, inclusive, o estatuto de 
sinônimo nacional de todos os males e perigos que afligem hoje a cidade dualizada, como 
Les Minguettes e La Courneuve ou a Cité du Mirail, em Toulouse, para o caso da França; 
South Central, em Los Angeles, o Bronx e o grande conjunto de Cabrine Green, em Chicago, 
para os Estados Unidos; Duisburg-Marxloh e Berlin-Neukölln, para a Alemanha; os bairros 
de Toxteth, em Liverpool, e de Meadow Well, em Newcastle, para a Inglaterra; e os de 
Bijlmer e Westelijke Tuinsteden, em Amsterdam, para a Holanda. Mesmo as sociedades que 
melhor resistiram à ascensão da marginalidade avançada, como os países escandinavos, 
são afetadas por esse  fenômeno da estigmatização territorial, ligado à emergência de 
zonas reservadas aos párias urbanos: “Que importa para onde viajo (pelas províncias da 
Suécia)? Por toda parte me fazem a mesma indagação, quando as pessoas que encontro 
me perguntam de onde venho: ‘Você mora em Tensta (um bairro de subúrbio, ao norte 
de Estocolmo, onde há uma grande concentração de imigrantes e desempregados). Mas, 
como você pode viver lá? Como você foi morar num gueto?’” (PRED, 2000).

Para além de seus impactos sobre o tecido social (ver o quadro), os efeitos da estigmatização 
territorial fazem-se sentir, também, no nível das políticas públicas. A partir do momento 
que, um local é publicamente rotulado como uma “zona de não-direito” ou uma “cidade 
fora da lei” e fora da norma, fica fácil para as autoridades justificarem medidas especiais, 
que derrogam o direito e os costumes. Essas medidas podem ter como efeito – se não 
como objetivo – uma maior desestabilização e marginalização de seus habitantes, 
sua submissão aos ditames do mercado de trabalho desregulamentado, de torná-los 
invisíveis, ou de expulsá-los dos espaços cobiçados. Assim, após uma série de reportagens 
sensacionalistas de televisão, o bairro de São João de Deus, um setor “enfavelado”, ao 
norte da cidade do Porto, com uma forte presença de ciganos e de emigrados do Cabo 
Verde, é hoje conhecido, em todo Portugal, como a encarnação infernal do “bairro social 
degradado”. A municipalidade do Porto, por conta de sua reputação de “hipermercado 
das drogas” (FERNANDES, 1998), está autorizada a lançar uma operação de “renovação 
urbana”, que, graças à multiplicação de violentas rusgas policiais, visa essencialmente  
expulsar e dissipar os drogados, squatters, desempregados e outros miseráveis locais, a 
fim de reinserir o dito bairro no mercado imobiliário da cidade.

A carga simbólica que pesa sobre esses locais de “perdição urbana”, conhecidos e 
completamente difamados, que são pontos de fixação da marginalidade avançada nas 
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cidades francesas, distorce e distende as relações sociais cotidianas. Ao desmoralizar 
seus habitantes e estimular o denegrimento mútuo e sua réplica na esfera privada ou 
ainda a evasão, favorecendo as ações públicas específicas, mais que as genéricas (tais 
como a política dita “da cidade” segmentada em “bairros sensíveis”), a estigmatização 
territorial acelera a decomposição dos antigos territórios operários, de onde emerge o 
novo proletário urbano do século XXI.

O estigma territorial no cotidiano 

A imagem negativa dos bairros macula também seus habitantes, que entram, por sua 
vez, numa lógica do denegrimento do outro.

Pouco importa, afinal, que os lugares sejam ou não deteriorados e perigosos e que sua 
população seja ou não essencialmente composta de pobres, minorias e estrangeiros: só 
a crença preconceituosa de que eles assim o são basta para pôr em marcha conseqüên-
cias sociais nocivas. Isso é verdade no nível da estrutura e da textura das relações 
sociais no cotidiano. Em Parias urbains, demonstrei que viver em um grande conjunto 
(sub) proletário da periferia de Paris engendra um “surdo sentimento de culpabilidade 
e de vergonha, cujo pensamento subjacente falseia o contado” (PÉTONNET, 1982). Ali, 
é comum as pessoas dissimularem seu endereço, evitando, ao máximo, que a família ou 
os amigos visitem sua casa. Eles se sentem obrigados a se desculparem por viver em um 
local difamado, entendido como inferiorizante e que macula a imagem que eles têm de si 
mesmos. Da mesma maneira, os habitantes do gueto de Chicago negam que pertencem 
à microssociedade do bairro. Eles se empenham a tomar e a marcar sua distância frente 
a um lugar e a uma população que eles sabem que são universalmente infamados e pelo 
qual a mídia, o discurso político e uma certa produção erudita dão, incessantemente, uma 
imagem aviltante desprezível.

Freqüentemente, o sentimento agudo de indignidade social que envolve os bairros 
de relegação não pode ser atenuado, a menos que se dirija o estigma para um outro 
diabolizado e sem rosto – os vizinhos de baixo, a família imigrante que habita um imóvel 
mediano, os jovens do outro lado da rua dos quais diz-se que “se cament” ou que eles 
são  do “bizness”, ou ainda os residentes do conjunto de edifícios de frente, que são 
suspeitos de obter ilegalmente o seguro desemprego ou outra gratificação. Essa lógica 
de denegrimento lateral e de distanciamento mútuo que tende a destruir ainda mais a 
coletividade, já enfraquecida, das zonas urbanas pobres é difícil de vencer, na medida em 
que o “bairro estigmatizado degrada simbolicamente aqueles que o habitam e que, por 
sua vez, o degradam simbolicamente, uma vez que, estando privados de todos os trunfos 
necessários para participar dos diferentes jogos sociais, eles não têm em comum senão 
sua excomunhão. A reunião, em um lugar, de uma população homogênea na despossessão 
tem, também, por efeito redobrar a despossessão.” (BORDIEU, 1993).

Tradução: René Lommez Gomes
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RESUMO

A proteção da infância e da adolescência ganha visibilidade no Brasil após o 
final da década de 1980, com a emergência de uma nova normativa, nacional e 
internacional, ao mesmo tempo em que pode ser identificado um crescimento 
de notícias relacionadas à presença de crianças e adolescentes em atos 
associados à criminalidade urbana, seja como autores ou vítimas. Para este 
estudo, partiu-se da análise da vinculação entre infância, juventude e direitos 
humanos. Foram avaliados os dados acerca da situação de vulnerabilidade 
de crianças e adolescentes expostos à violência e à ameaça. Defende-
se que políticas de proteção a esse público devem, necessariamente, ser 
construídas numa visão de direitos humanos, de forma indivisível, transversal 
e interdisciplinar. Conciliar as estratégias de proteção e a efetivação dos 
direitos fundamentais da infância e adolescência é um desafio intrínseco a 
um programa inserido num sistema de proteção a direitos e à vida.
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Introdução

A partir do final da década de 1980, a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 
no Brasil, ganha novos contornos, conquistados após ampla mobilização social e com 
a redemocratização. Nesse contexto, a relação entre infância, adolescência e violência 
urbana vem sendo constante tema de debates públicos, incentivados, em especial, pela 
mídia (SOARES et al., 2005). Por outro lado, a criação de políticas específicas para crianças 
e adolescentes ameaçados de morte demonstra a crescente vitimização deste público, 
ainda que haja algum tipo de envolvimento com a criminalidade. A partir da associação 
desses dois fatores, há uma grande área de estudo e discussão, dentro da qual destaca-
se, neste artigo, a proteção de direitos humanos na intervenção realizada pelo Programa 
de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, tendo como parâmetro sua 
execução em Minas Gerais.

Numa primeira seção, foram analisados o contexto da infância e da juventude dentro 
da atuação em direitos humanos e os instrumentos normativos que orientam a atuação 
na temática. Partindo para a questão da violência urbana, apresentou-se um panorama 
nacional sobre o envolvimento de crianças e adolescentes na criminalidade urbana, 
sendo objeto de destaque o narcotráfico. Dentro desse quadro, buscou-se defender a 
efetivação dos direitos humanos em programas de proteção como parte de uma política 
de direitos humanos. Além disso, analisou-se a interface com alguns direitos específicos 
nas estratégias de intervenção adotadas pelo Programa.

Infância, juventude e direitos humanos

A Convenção de Direitos das Crianças, no âmbito global, a Constituição Federal e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito nacional, constituem marcos jurídicos 
e sociais representativos da proteção e defesa da infância e adolescência após 1988. 
Compreendendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, estes documentos 
vêm agregar a proteção dos direitos dos seres humanos em desenvolvimento à concepção 
contemporânea de direitos humanos.

Nesse sentido, a correlação entre proteção infanto-juvenil e direitos humanos ocorre 
junto ao processo de aprimoramento da legislação de proteção dos direitos fundamentais 
das crianças e dos adolescentes, alinhando a normativa pátria às declarações, tratados 
e resoluções oriundas dos organismos internacionais de proteção de direitos humanos 
(DAYRELL, 2008):

De fato, a sociedade civil, articulada no movimento Criança e Constituinte, 
trouxe as reivindicações para mudança do paradigma jurídico de 
tratamento a crianças e adolescentes, com intuito de fazer valer no 
ordenamento pátrio as diretrizes da Doutrina da Proteção Integral, já 
presentes na normativa internacional, especificamente na Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança e nas Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude — 
Regras de Beijing.

A Constituição Federal de 1988 incorporou estas reivindicações e inaugurou no Brasil a 
Doutrina da Proteção Integral, ultrapassando a doutrina da situação irregular, imposta 
pelo antigo Código de Menores de 1979, em que a responsabilidade sobre a condição 
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de vulnerabilidade recaia sobre a própria criança e adolescente em situação irregular, 
autorizando a intervenção externa. “Crianças e adolescentes (‘os menores’) eram objeto 
de intervenção do Poder Público, sendo a figura mais exemplar desta doutrina o juiz de 
menores, senhor absoluto da vida da criança e do adolescente, com plenos poderes para 
intervir e decidir sobre a vida do ‘menor’.” (CONECTAS et al., 2007, p. 10-11).

Ao romper com o passado autoritário e com os resquícios do Código de Menores e da 
doutrina da situação irregular, estes três documentos citados — Constituição Federal, 
Estatuto da Criança e do Adolescente e Convenção dos Direitos da Criança — consagram 
a doutrina da proteção integral, estabelecendo que toda e qualquer medida concernente a 
crianças e adolescentes deve tutelar o seu melhor interesse, definindo ainda um rol mínimo 
que toda sociedade deve garantir a esses seres humanos em fase de desenvolvimento:

[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-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. (ECA, art. 3º).

Ao garantir a crianças e adolescentes o gozo de todos os direitos humanos, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente vem reconhecer sua condição precípua de sujeito, titular de 
direitos e não mero objeto de políticas públicas ou de atenção social. Mas, sobretudo, na 
esteira constitucional, o ECA vem assegurar a co-responsabilização do Estado, da família 
e da sociedade não só pela tutela dos direitos da infância e adolescência mas, sobretudo, 
pela salvaguarda das violações de direitos a que crianças e adolescentes podem vir a ser 
submetidos. Nessa toada, a irregularidade é transferida para a sociedade, em sentido 
amplo, que não garante aos jovens os meios adequados de sobrevivência, devendo qualquer 
intervenção dirigir-se aos responsáveis constitucionais pela situação de vulnerabilidade — 
Estado, família e sociedade (CONECTAS et al., 2005, p. 8).

Violência urbana e ameaça de morte no Brasil

Em diversos países, tem-se verificado que a mera garantia formal de direitos não tem 
logrado êxito na efetivação de direitos decorrentes da dignidade humana. Aliás, o Brasil 
é caso exemplar no qual uma legislação avançada, em relação ao conteúdo e ao processo 
participativo de construção, ainda gera intensos debates públicos acerca de sua pertinência 
e forma de efetivação (CONECTAS et al., 2005; 2007).

Tais discussões têm, historicamente, dois vieses intimamente relacionados — tanto do 
ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da comoção gerada pela mídia: as 
“crianças carentes” e os “menores delinqüentes”. Cabe lembrar que o Código de Menores 
dava o mesmo tratamento legal para as crianças em situação de rua e para os adolescentes 
autores de ato infracional, sendo essa posição presente em alguns programas televisivos 
e em discursos de alguns políticos brasileiros. Martha Toledo resume bem esse debate 
fomentado por setores mais conservadores da sociedade civil:1

istoricamente [sic] se construiu a categoria criança não-escola, não-
família, criança desviante, criança em situação irregular, enfim, carente/
delinqüente, que passa a receber um mesmo tratamento — e a se distinguir 

         1
Usa-se o termo 

sociedade civil aqui 
representando todo 

o segmento não-
governamental, 

seja a imprensa, os 
partidos políticos 

ou as associações. 
Acerca do debate 

sobre pertinên-
cia e aplicação 
do ECA, vide as 

ações diretas de 
inconstitucionali-

dade 3446 e 3859, 
propostas junto ao 

STF pelo Partido 
Social Liberal e 

pela Associação 
dos Delegados de 
Polícia do Brasil, 
respectivamente.
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de nossos filhos, que sempre foram vistos simplesmente como crianças e 
jovens —, compondo uma nova categoria, os menores. (MACHADO, 2003, 
p. 33).

Nota-se, destarte, que este debate tem como escopo o suposto crescimento do envolvimento 
de crianças e adolescentes com a criminalidade, cotidianamente alardeado pela mídia 
impressa e eletrônica (ADORNO, 2008), ainda que inexistam dados nacionais seguros 
sobre delinqüência juvenil, criminalidade ou violência urbana. Por outro lado, desde a 
década de 1980, as organizações multilaterais têm feito esforços a fim de que os Estados 
concentrem sua atuação na área preventiva, rompendo com a prática de intervenções 
exclusivamente repressivas (ADORNO; BORDINI; LIMA, 1999). No Brasil, organizações da 
sociedade civil atuantes na área de direitos humanos também refutam a relação entre 
uma suposta indulgência do Estatuto da Criança e do Adolescente e um estímulo à prática 
de crimes cada vez mais graves por adolescentes:

Tal opinião, no entanto, não encontra qualquer respaldo nos dados e 
nas estatísticas sobre a criminalidade juvenil, restando claro se tratar 
de uma resposta emocionada aos apelos advindos de casos específicos 
que não refletem o universo do tema abordado. De outra parte, é 
importante frisar que a proposta de endurecimento penal para os jovens, 
consubstanciada no pedido de aumento do período de privação de 
liberdade, não é a resposta adequada para o controle da criminalidade, 
como já comprovaram diversos exemplos de nosso ordenamento jurídico, 
como a Lei de Crimes Hediondos. (CONECTAS et al., 2007, p. 16).

Não se pode, contudo, ignorar que há um aumento de atos violentos de grande 
repercussão envolvendo jovens. Em 1994, o Center for the Study and Prevention of 
Violence, da Universidade do Colorado, já apontava que, na atualidade, os jovens são mais 
freqüentemente vítimas da violência, mas que essa violência tem mudado. Há, na verdade, 
um crescimento da letalidade, justificado pelo crescimento do uso de armas nestes 
desfechos violentos, tendência confirmada no Brasil por pesquisas desenvolvidas pelo 
NEV-USP e pela Fundação Oswaldo Cruz (ADORNO; BORDINI; LIMA, 1999). A corroborar 
estes dados, o Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito 
e Tratamento do Delinqüente realizou uma pesquisa entre 2000 e 2001 apontando que, 
dentre os motivos de apreensão de adolescente devido à atribuição de ato infracional, 
o crime de homicídio correspondia somente a 1,4% do total de ocorrências (ILANUD, 
2001).

Há que se relatar ainda que nenhuma dessas pesquisas comprovou qualquer relação entre 
violência juvenil e pobreza. Na verdade, se há um maior número de pobres no Brasil e, 
em especial de jovens pobres, a sua participação na criminalidade tende a se dar de 
forma proporcional à sua participação na base populacional. O que há de comum nessas 
pesquisas é a constatação de que a presença dos jovens no mundo da violência se dá 
de forma intensa como vítimas da violência cometida por outros (jovens ou adultos), 
conforme atesta Túlio Kahn:

Não se argumente que o problema da delinqüência juvenil aqui é mais 
grave que alhures e que por isso a punição deve ser mais rigorosa: tomando 
55 países da pesquisa da ONU como base, na média os jovens representam 
11,6% do total de infratores, enquanto no Brasil a participação dos jovens 
na criminalidade está em torno de 10%. Portanto, dentro dos padrões 
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internacionais e abaixo mesmo do que se deveria esperar, em virtude 
das carências generalizadas dos jovens brasileiros. No Japão, onde têm 
tudo, os jovens representam 42,6% dos infratores e ainda assim a idade 
penal é de 20 anos. Se o Brasil chama a atenção por algum motivo é pela 
enorme proporção de jovens vítimas e não pela de infratores. (KAHN, 
2001, p. 11-12).

Verifica-se nas estatísticas oficiais um aumento exacerbado das taxas de homicídio entre 
adolescentes. A maioria das vítimas compreende adolescentes do sexo masculino, nas 
faixas de 13-18 anos incompletos, habitantes de bairros que compõem a periferia, sendo 
grande maioria sem qualquer registro anterior de passagem pelo sistema de segurança 
e justiça ou mesmo indicação de que estivesse envolvido com violência ou delinqüência 
(PINHEIRO; ADORNO, 1992). Além disso, constata-se que, em dados de homicídios entre 
adolescentes residentes no município de São Paulo, 98,38% dos casos não tiveram 
qualquer punição para seus autores:

a medida [sic] em que a impunidade é a regra, é como se houvesse uma 
espécie de licença para matar adolescentes e jovens adultos, sobretudo 
procedentes dos estratos socioeconômicos desfavorecidos que habitam os 
bairros da periferia urbana da capital do município. (PINHEIRO; ADORNO, 
1992, p. 13).

Nesse quadro de violência e, conseqüentemente, de ameaças, cabe aos órgãos integrantes 
do Sistema de Garantia de Direitos efetivar os direitos fundamentais das crianças e dos 
adolescentes, sejam vítimas ou infratores, pobres ou não, todos sujeitos de direitos e 
responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, tal qual preconizado pela 
Constituição Federal (artigo 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 3º).

Garantindo direitos no sistema de proteção

Considerando o direito à vida como um dos direitos mais essenciais ao ser humano, 
a ameaça de morte constitui uma violação direta a este direito e com implicação em 
todos os demais direitos fundamentais da pessoa. A tutela jurídica da vida se dá com 
base na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos da Criança, no Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, na Convenção Americana e na Convenção sobre os Direitos da Criança. 
Dessa forma, há uma extensa normativa no âmbito doméstico e externo acerca da tutela 
da vida e que, em via reflexa, repudia a ameaça de que esta vida seja violada.

O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), 
criado no Estado de Minas Gerais em 2003, tem por objetivo “a proteção especial de 
crianças e adolescentes ameaçados de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, 
em virtude de envolvimento em ato infracional ou por serem vítimas ou testemunhas de 
crimes ou de atos delituosos” (Lei nº 15.473/2005). O Programa encontra-se inserido na 
área de competência da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos de Minas Gerais, 
desenvolvido em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República, e, portanto, nitidamente categorizado como uma política pública de proteção 
de direitos humanos.
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Primeiramente, enquanto política pública, configura-se como uma ação governamental 
dirigida para determinado público a fim de garantir a efetivação de seus direitos. Dadas 
as características das ações desenvolvidas e dos objetivos propostos, caracteriza-se como 
um programa de proteção, isto é, visa proteger um público específico (as crianças e os 
adolescentes) de uma violação de direitos (a ameaça de morte). E, finalmente, trata-
se de uma política de direitos humanos por duas razões: tanto pela responsabilidade 
ser atribuída aos órgãos executivos que articulam a atuação governamental na área de 
direitos humanos nas duas esferas federativas (União e Estado), quanto, e em especial, 
devido ao cerne de sua atuação ser a garantia do respeito ao direito humano à vida — e 
dos direitos deste derivado, de forma intersetorial e interdisciplinar. Essa idéia é bem 
representada por Neto:

Obviamente, não se trata aqui de nenhuma política setorial, como as 
políticas sociais básicas (educação, saúde, assistência social etc.). Mas 
sim de uma política intersetorial, a cortar transversalmente todas as 
políticas públicas, para assegurar que a satisfação de determinadas 
necessidades básicas desse segmento da população seja reconhecida 
e garantida como direitos fundamentais, prioritariamente, obedecidos 
determinados princípios – uma “política de travessia” […] Alguns querem 
reduzir simplesmente o Estatuto e os Conselhos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente a meras “especializações” da Lei Orgânica da Assistência 
Social e do SUAS. Como se os primeiros tratassem apenas de um setor da 
assistência social: o das crianças e adolescentes vulnerabilizados ou em 
situação de risco pessoal e social. (NETO, 2005, p. 15).

Embora o Programa de Proteção tenha que, necessariamente, estabelecer parcerias e 
recorrer aos serviços ligados às políticas setoriais — como saúde, educação, moradia e assistência 
social —, é de extrema relevância distinguir suas diferenciações, sob risco de perder o viés 
constitucional de atendimento a crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Assim, o 
PPCAAM deve estimular a criação de políticas públicas, articular-se com as redes de serviços 
públicos e privados existentes, enfim, atuar de maneira intersetorial e interdisciplinar, mas com 
foco na proteção dos direitos humanos da criança e do adolescente ameaçado de morte.

A epígrafe do presente artigo representa exatamente a missão atribuída ao Programa, ao 
reproduzir o artigo 6º da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Estado 
brasileiro: “1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à 
vida. 2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento 
da criança.”

É claro, contudo, que a atribuição da proteção da ameaça de morte, ou seja, a proteção 
à vida, que cabe ao PPCAAM, restringe-se àqueles casos de crianças e adolescentes 
ameaçados de morte que tenham sido encaminhados ao Programa, avaliados, incluídos 
e que tenham aceitado as normas de segurança acordadas com a equipe técnica (que 
seguem uma padronização consensuada nacionalmente entre os programas desenvolvidos 
nos estados da federação).

Finalmente, não se pode esquecer que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos 
e, portanto, titulares de todos os direitos fundamentais garantidos aos adultos (ECA, 
artigo 3º), conforme já mencionado. O protegido incluído no PPCAAM goza de todos seus 
direitos humanos e, dessa forma, todo atendimento e intervenção deve considerar que se 
trata de um ser humano em pleno desenvolvimento. Conciliar a garantia e o exercício dos 
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direitos essenciais à dignidade humana é um desafio que se impõe para uma política que 
se insere num sistema de proteção de direitos humanos (ao lado de outros programas, 
como o PROVITA, o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, os Centros 
de Atendimento às Vítimas e o NAVCV, Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes 
Violentos).

Conciliando direitos na perspectiva da proteção integral

Quando é discutida a proteção à vida em meio aberto, isto é, quando não estão sendo 
trabalhadas intervenções que envolvam a institucionalização de crianças e adolescentes, 
a primeira questão a ser considerada é a adesão da criança ou do adolescente à proposta 
do PPCAAM, ou, em outros termos, deve-se respeitar seu direito à escolha e seu direito 
à opção. Trata-se, sem margem para qualquer discussão, de um programa eletivo, ainda 
que seja uma política governamental intersetorial. Se a pessoa ameaçada não quiser ser 
protegida e considerando em especial sua condição de ser humano em desenvolvimento, 
não há como obrigá-la a se enquadrar em regras e normas que precisam ser acordadas e 
seguidas para a cessação da situação de ameaça averiguada.

Não se trata, simplesmente, de uma aceitação de regras ou de um querer viver. Nos casos 
que são avaliados pelo PPCAAM, a situação de ameaça, em geral, está relacionada a uma 
situação de extrema vulnerabilidade social e a um contexto de violência urbana. Muitas 
vezes, a dimensão da ameaça não é mensurada por um adolescente ou os valores e padrões 
que lhe foram apresentados pela comunidade no qual está inserido não consideram outras 
saídas nem outras possíveis formas de vida. Luiz Eduardo Soares sintetiza bem essa 
situação numa análise da criminalidade nos grandes centros urbanos:

É difícil mudar. Muito difícil. Doloroso e angustiante. Primeiro, porque a 
ousadia de mudar-se a si mesmo envolve cortejar a morte. Na mudança, 
uma parte de nós perece; um modo de sermos nós mesmos entra em 
colapso. Segundo, porque enfrentamos a resistência organizada das 
instituições e a oposição ferrenha de todo mundo que nos cerca. Unem-
se numa brigada contra a mudança aqueles que, de uma forma ou de 
outra, nos conhecem, dão testemunho de nossa biografia e zelam pela 
imutabilidade.

Não é diferente a lógica que preside a problemática da reincidência 
criminal. E com mais razão. Afinal, tratar-se-á de acusação convertida em 
condenação, com as implicações conhecidas. Nesse caso, a conspiração 
pela reincidência mobilizará empregadores potenciais, familiares, vizinhos, 
amigos, instituições e antigos parceiros. E tudo assumirá contornos 
mais dramáticos com as conseqüências práticas da marginalização, 
como o desemprego e a severa restrição das alternativas para a vida e a 
autoconstrução subjetiva. (SOARES; ATHAYDE; BILL, 2005, p. 100).

Outra questão intimamente relacionada é o direito à liberdade. A proteção a direitos 
humanos não pode, sob risco de anular qualquer benefício que se almeje alcançar com 
a atuação, violar outros direitos fundamentais, dentre os quais destaca-se a liberdade 
e o direito de ir e vir. Por isso mesmo, mostra-se indispensável o comprometimento do 
ameaçado com a sua inserção no PPCAAM, para que nem sua liberdade seja afetada nem 
a situação de ameaça seja retomada. Essa opção metodológica e, sobretudo, ideológica 
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de proteção à vida respeitando direitos implica o risco dos impulsos da juventude e da 
imprevisibilidade dos passos do ameaçado, requerendo um acompanhamento constante de 
equipe técnica interdisciplinar que concilie diversos saberes especializados, sensibilizando 
a criança e o adolescente ameaçado para a vida:

O outro lado da liberdade é o mistério, é a indeterminação da subjetividade 
e a contingência do futuro, sua radical imprevisibilidade. O que não nega 
todo o imenso território das determinações e o extraordinário alcance 
da probabilidade e da predição científica. Mistério e conhecimento 
coabitam; incerteza e previsibilidade convivem; impotência e controle 
dividem a cena de nossa travessia pela história dos seres e das coisas. O 
mistério nos assusta, porque é indevassável, cognitivamente, e porque 
tudo o que não conhecemos, não controlamos. O avesso do mistério 
é nossa impotência, nossa finitude. (SOARES; ATHAYDE; BILL, 2005, p. 
118).

Soma-se a esse quadro de incerteza, típico do direito de ir e vir livremente e do direito à 
opção dos quais os ameaçados também são titulares, o respeito à diferença ou o direito à 
diversidade. Ainda que a rede solidária de abrigos, comunidades terapêuticas e entidades 
parceiras tenham suas crenças pessoais e valores (muitas vezes de origem confessional), 
o Programa institucionalmente deve se pautar pela mais ampla liberdade de opções e 
escolhas, estabelecendo como princípio orientador de suas ações a não-discriminação. 
A diversidade humana, em especial na adolescência, não pode ser desrespeitada, 
ridicularizada, ofendida ou discriminada por qualquer componente da equipe do Programa, 
situação que viria a deturpar o viés de política de defesa de direitos e mesmo de programa 
inserido num sistema de proteção.

Por último, embora esteja transversalmente relacionado e articulado com as políticas 
sociais setoriais básicas, tem fugido do âmbito do PPCAAM a discussão de direitos sociais. 
Exemplificando, uma das primeiras ações estratégicas é a retirada da família do local 
da ameaça, garantindo-se uma habitação segura para a família (nuclear ou ampliada) 
do ameaçado — e, em alguns casos, até custeando temporariamente esse local. No 
entanto, não se verifica se a residência possibilita àquela família o exercício de seu direito 
constitucional à moradia adequada, para o qual existem componentes básicos definidos 
internacionalmente.2 Da mesma forma, ao buscar a inserção da criança ou adolescente 
na rede pública de ensino ou seu acesso a serviços de saúde, não há uma avaliação se o 
direito à educação e o direito à saúde, respectivamente, são respeitados no caso concreto 
— 3 e sequer há uma discussão se este papel cabe ao PPCAAM ou aos órgãos integrantes 
do sistema de garantia de direitos da infância e adolescência.

A inter-relação dos direitos humanos é característica consagrada da sua própria 
definição, junto à indivisibilidade e à interdependência, o que encontra eco na doutrina 
da proteção integral da criança e do adolescente. Embora em casos concretos seja 
complexa a verificação — e a garantia — da efetivação de todos os direitos fundamentais, 
problematizar os pontos falhos em projetos, ações, serviços e programas desenvolvidos 
como política de direitos humanos é parte de seu processo de aperfeiçoamento e de sua 
prestação de contas pública.

2
O Comitê de Direitos 
Humanos Econômicos, 
Sociais e Culturais 
da ONU definiu em 
1991 os seguintes 
componentes do 
direito à moradia ade-
quada associado a um 
direito a um padrão 
de vida adequado: 
segurança jurídica 
da posse, disponibi-
lidade de serviços e 
infra-estrutura, custo 
da moradia acessível, 
habitabilidade, acessi-
bilidade, localização e 
adequação cultural. 

3
Importante ressal-
tar que o direito à 
moradia, à educação e 
o direito à saúde têm 
sido entendidos - pela 
Corte Interamericana 
de Direitos Humanos 
e pela Corte Européia 
de Direitos Humanos 
- como derivações do 
direito humano à vida, 
condenando os Esta-
dos sob sua jurisdição 
pela garantia desses 
direitos sociais em 
casos levados a sua 
apreciação.
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Considerações finais

Inserido o tema da infância e juventude no debate maior de promoção e defesa de direitos 
humanos, constata-se que mudanças legislativas têm grande importância na evolução 
histórica de direitos fundamentais, mas mostram-se insuficientes frente a práticas, filosofias 
e programas de trabalho viciados, arraigados e praticados por órgãos e organizações. 
Considerar a criança e o adolescente sujeitos de direitos e, conseqüentemente, titulares 
de todos os direitos humanos garantidos a adultos, faz com que uma nova postura seja 
adotada na política de atenção e proteção dirigida a esse público.

A violência urbana e suas variações das formas de atuação — mais que seu crescimento 
— também têm exigido atuações mais embasadas e fundamentadas dos atores que se 
voltam para essa temática. Se for verdade que não há um crescimento da participação de 
crianças e adolescentes na autoria de atos criminosos, também resta comprovar que cada 
vez mais crianças e adolescentes são vítimas fatais da criminalidade urbana.

Intervenções inovadoras como o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte, enquanto parte de um sistema de proteção de direitos humanos e 
como ação da política governamental de direitos humanos, devem se pautar pelo respeito 
a esses direitos, de forma conciliatória com sua missão específica. Em outras palavras, ao 
proteger a vida — ou o direito à vida — não se pode desconsiderar o direito à liberdade, à 
convivência familiar, à saúde, à educação, à moradia, à escolha, à diversidade e a todos 
os direitos que são tutelados para os adultos, conforme estabelece o Estatuto da Criança 
e Adolescente.

Na lógica da proteção integral, do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta, 
cabe a todos que atuam nessa área — família, sociedade e Estado — buscar a efetividade 
dos direitos fundamentais, na esteira da Constituição Federal, punindo qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão a que estejam 
submetidos crianças e adolescentes, vítimas ou não.
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Violência e 
criminalidade: 
trajetória discursiva e 
conseqüências práticas

RESUMO

Diversos autores declaram que a partir da década de 1970 assistiríamos a um 
retorno do sujeito ou do agente social, ou seja, o agente, sua experiência e o 
sentido que ele daria à sua ação voltariam ao cenário acadêmico, em posição 
destacada, como objetos de ampliada figuração e aceitação, em especial 
nas ciências sociais, configurando uma situação divergente do que poderia 
ser visto até meados da década de 1960, quando os esquemas explicativos 
globais, fundados sobre determinações socioeconômicas, se encontravam 
em privilegiada posição. Com o declínio consensual destes últimos, vários 
esforços teriam se destacado na construção de teorias parciais, ocupando-
se de realidades fragmentárias (teorias de médio alcance). Desta retomada 
fariam parte perspectivas teóricas definidoras das contemporâneas ações 
de enfrentamento da violência e da criminalidade. Este estudo procura 
lançar luz sobre três perguntas: 1) Qual a amplitude explicativa/os limites 
das teorizações atualmente dominantes ou de expressão significativa para o 
entendimento da gênese de práticas conflitantes com as normas sociais?; 2) 
Quais os pilares argumentativos a darem sustentação a estas teorizações ou 
às proposições destas decorrentes podem ser defendidos como pontuações 
legítimas, adequadas ou acertadas?; e 3) O histórico e generalizado fracasso 
no enfrentamento da gênese da ação violenta seria explicado pelo malogro na 
objetivação destas teorizações ou ainda se poderia especular sobre diferentes 
fatores a figurar como explicações deste insucesso?

PALAVRAS-CHAVE

Violência, Criminalidade, Agente social, Teorias de médio alcance, Socialização

Alexandre Compart e Fabiano Neves
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Atualmente, a consideração da violência 
enquanto multidimensional, multicausal 
e complexa aproxima-se do consenso. 
A definição desse conceito abarca um 
conjunto significativo de elementos. Para 
Athayde, Soares e Bill (2005), o termo 
violência pode ser entendido como um 
conjunto amplo e significativo de ações 
coletivas e individuais. Pode representar 
violações físicas, letais ou não, violações 
subjetivas, como agressão ou ofensa 
verbal, ou atitudes de indiferença com o 
sofrimento alheio. A realidade brasileira, 
sendo assim, seria emblemática na oferta 
exemplificativa de variações factuais 
vinculadas à idéia da violência. Exploração 
sexual, corrupção, impunidade, fome, 
desigualdade social podem, de alguma 
forma, ser classificadas como violência 
contra indivíduos parti-culares ou contra 
a condição humana em geral, de acordo 
com o contexto de figuração do discurso 
ou perspectiva adotada. Talvez em 
decorrência de sua amplitude atual, ou da 
racionalização de sua percepção, a violência 
e a criminalidade têm mobilizado os mais 
variados setores da sociedade. Atualmente, 
ambos se estruturam como problemas de 
incidência indistinta, ou seja, independem, 
em termos fatoriais, de elementos, como 
classe social, raça, religião, sexo, estado 
civil etc. Nesse sentido, ironicamente, 
seriam democráticos.

Nas últimas décadas, psicólogos, cientistas 
sociais, profissionais da área da saúde 
pública, demógrafos, juristas, entre outros, 
vêm empreendendo significativos esforços 
pleiteando o entendimento, ou incremento 
a este, do fenômeno da violência e da 
criminalidade etc. A violência e seus efeitos 
poten-cializados na população jovem têm, 
em especial, em grande medida, dominado a 
cena em vários campos acadêmicos. Estudos 
demográficos apontam uma continuidade 
na queda do peso da população jovem na 
estrutura etária geral da população, já 
que desde a década de 1970 o Brasil tem 
passado por modificações significativas 
no padrão de fecundidade e mortalidade. 

Estes estudos, em geral, revelam queda 
na taxa de fecundidade total e também 
modificações nos níveis e padrões da 
mortalidade.  Conforme apresenta Camargo 
(2002), as modificações referentes à 
mortalidade estariam relacionadas ao que 
os demógrafos denominam de transição 
epidemiológica. Tal processo se referiria às 
modificações nas principais causas de morte 
de uma população. Se até a década de 1970 
as principais causas de morte da população 
brasileira estavam relacionadas às doenças 
infecciosas e parasitárias, a partir da década 
de 1980 as doenças degenerativas e as 
causas externas passaram a ocupar papel 
central nesse processo. Ainda segundo 
Camargo (2002), em 1998 as doenças 
cardiovasculares ocupariam o primeiro 
lugar nas causas de morte da população 
brasileira, seguidas pelas causas externas, 
com grande destaque para os homicídios 
e acidentes de trânsito. Se por um lado a 
taxa global de mortalidade da população 
brasileira caiu de 633 para cada grupo de 
cem mil habitantes em 1980 para 561 por 
cem mil habitantes em 2002, por outro, a 
taxa de mortalidade referente à população 
jovem aumentou de 128 para cada cem mil 
em 1980 para 137 para cada cem mil em 
2002. Além da elevação observada, essa 
taxa específica de mortalidade sofreu uma 
modificação estrutural que resultou num 
novo padrão de mortalidade juvenil. Da 
mesma forma que a taxa de mortalidade 
total passou pelo processo de transição 
epidemiológica, a taxa de mortalidade 
específica para o grupo etário de 15 a 
24 anos também modificou seus níveis e 
padrão. Segundo Waiselfisz (2004), se até 
a década de 1960 as epidemias e doenças 
infecciosas eram as principais causas de 
morte entre os jovens e a população como 
um todo, em 1980 as causas externas 
eram responsáveis por cerca de 52% 
das mortes dos jovens do país. Em 2002, 
esse percentual já chegava a 72%. Para o 
mesmo ano de 2002, no grupo da população 
categorizado como não-jovem, população 
de 0 a 14 anos e com 25 anos ou mais de 
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idade, apenas 9% das mortes estavam associadas às causas externas. No interior do grupo 
das causas externas de morte, entre os jovens, em 2002, os homicídios corresponderam 
a 39% das ocorrências. Em alguns Estados, como Pernambuco, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e São Paulo, os homicídios foram responsáveis por mais da metade das mortes 
dos jovens. Conforme descrevem vários analistas, indicadores em números absolutos 
não são boas evidências empíricas, pois podem sofrer de um viés analítico denominado 
demograficamente de efeito de composição. Ou seja, assim como o número absoluto de 
homicídios no Brasil aumentou entre 1993 e 2002, a população brasileira também cresceu 
nesse período. Entretanto, se por um lado o crescimento da população brasileira nesse 
período foi cerca de 15%, por outro, o crescimento percentual do número de homicídios 
foi cerca de quatro vezes maior, algo em torno de 62%. Entre 1995 e 2002, a cada ano, o 
número de homicídios teria crescido cerca de 5% (WAISELFISZ, 2004).

Como se pode observar, entre 1993 e 2002 a taxa de homicídios no grupo etário de 15 
a 24 anos, no Brasil, aumentou cerca de 58%. Enquanto em 1993 a diferença entre a 
taxa de homicídios da população como um todo e a população jovem orbitava próximo 
a 14 pontos percentuais - 20,3 por cem mil habitantes para a população como um todo 
e 34,5 para a população de 15 a 24 anos -, em 2002 essa diferença aproximou-se da 
duplicação, já que a taxa de homicídios teria ampliado para a população total cerca de 
39%, enquanto que para a população jovem a ampliação teria sido de 58%, atingindo um 
patamar de 54,7 mortes para cada cem mil habitantes. Apesar da ampliação das taxas 
de homicídios, tanto para a população total como para a população jovem, apresentar 
tendências de crescimento regular ao longo dos últimos 10 anos, quando empreendida 
uma análise geográfica desagregada, percebe-se heterogeneidades significativas. Regiões 
e unidades da federação apresentam discrepâncias extremadas no que se refere às taxas 
de homicídios para o total da população e para a população jovem.

Nos quatro estados da região Sudeste, bem como em outras unidades federativas do 
país, houve um aumento substancial no número absoluto dos homicídios no grupo etário 
de 15 a 24 anos. Já a taxa de homicídios permite comparações entre regiões e unidades 
da federação, assim como comparações relativas a mudanças ao longo do tempo em 
uma mesma localidade. No que se refere à população como um todo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e São Paulo apresentam as maiores taxas de homicídios para cada grupo 
de cem mil habitantes. A situação da violência também pode ser apreendida em relação à 
mensuração dos homicídios exclusivamente entre jovens. Com relação à população de 15 
a 24 anos, as taxas de mortalidade específicas por homicídios são alarmantes. Em todos 
os estados e regiões há um crescimento substancial entre 1993 e 2002. Em Minas Gerais, 
por exemplo, essa taxa triplicou entre 1982 e 2002.

Até a década de 1970, boa parte dos estudos sobre violência não a relacionavam com 
a criminalidade, em razão principalmente da falta de interesse público. Na década de 
1980, teria ocorrido, em certo sentido, uma ruptura na forma de tratamento desse 
fenômeno, em especial na América Latina. Desde então, tornou-se consensual entre os 
estudiosos, que sobre esta temática voltaram os olhos, o entendimento de que a violência 
se apresentaria à sociedade de forma multifacetada, multicausal e complexa. Apesar de 
avanços substanciais nas mais diversas esferas, entre as quais destacariam-se o aumento 
da escolaridade média dos brasileiros, a diminuição da mortalidade infantil e a diminuição 
de famílias vivendo em situações de extrema pobreza, nas duas últimas décadas do 
século XX as taxas de criminalidade e violência aumentaram substancialmente. Diante 
dessa constatação aparentemente paradoxal, cabe apresentar de que maneira alguns 
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estudos apontam caminhos para desvelar 
as contradições e os enigmas que cercam o 
crescimento da violência urbana no Brasil 
e que, paralelamente, oferecem subsídios 
para a contestação do conjunto teórico que 
associava diretamente pobreza, violência e 
criminalidade. Se as evidências empíricas 
revelam de modo indiscutível a faixa etária 
das vítimas da matança generalizada que 
ocorre no Brasil desde o início dos anos de 
1990, elas também revelam a concentração 
geográfica destas mortes nas vilas e favelas 
dos grandes centros urbanos.  Além disso, 
boa parte dos homicídios cujas vítimas e 
algozes são os jovens pobres das vilas e 
favelas também está associada de alguma 
forma ao tráfico de drogas e ao uso de 
armas de fogo (CÁRDIA; PERES; SANTOS, 
2006).

A concentração dos homicídios em vi-las 
e favelas dos grandes centros urba-nos 
durante muito tempo serviu como pilar 
argumentativo na explicação causal da 
criminalidade e da violência. Para muitos 
autores, uma vez diagnosticada a or-
ganização  espacial  da  ocorrência de crimes 
e homicídios, e identificada a concentração 
em determinadas localidades, para além da 
simples constatação da interconexão com 
o tráfico de drogas e facilidade de acesso 
a armas de fogo, fazia-se necessária uma 
verificação ampliada de quais seriam os 
fatores estruturais que determinariam o 
surgimento, o desenvolvimento e a con-
solidação das altas taxas de criminalidade 
nessas localidades. Concomitantemente, 
a cada dia, perdem espaço teorizações 
que associam criminalidade e violência 
à pobreza. Baseado na inconsistência 
teórica ou na insuficiência empírica da 
teoria da afinidade entre pobreza e crime, 
este argumento tem continuamente sido 
eclipsado (BEATO; REIS, 2000). Associado 
a isso, recentemente, um conjunto 
substancial de pesquisadores opta pela 
substituição do foco genérico na pobreza 
pelo exame mais detalhado da articulação 
entre fatores sociais, econômicos e 
ambientais estruturantes das comunidades 

específicas em que o tráfico de drogas se 
instala para responder ao crescimento 
das taxas de criminalidade (NASCIMENTO, 
2004). Sob esse prisma, a corrente teórica 
denominada de ecologia do crime oferece 
um conjunto sofisticado de explicações 
para esse fato. Dentre as perspectivas 
que trilham esse caminho epistemológico, 
figurariam, de forma destacada, a teoria 
da desorganização social e da eficácia 
coletiva.

Assim como qualquer objeto social, a 
criminalidade e a violência ofereceriam um 
sem número de armadilhas se pleiteado e 
tentado seu entendimento. Se por um lado 
muitos estudiosos, em um passado não 
muito distante, acreditavam que as carac-
terísticas sociais dos criminosos seriam 
indicadores de razoável confiabilidade 
para o entendimento da ação desviante e 
que a punição seria o imperativo básico 
para a manutenção da ordem, por outro, 
as explicações macrossociais poderiam 
encontrar obstáculos argumentativos 
consideráveis enquanto teorizações a ob-
jetivar a apreensão causal, por sustenta-
rem sua explicação em propriedades 
coletivas, deixando de certo modo intocada 
a racionalidade e a individualidade dos 
sujeitos (NASCIMENTO, 2004). O que se 
denominou teoria da desorganização social, 
assim visto, pode ser entendido como uma 
tentativa de captar, sob a perspectiva 
sistêmica, de que maneira as dinâmicas 
históricas, culturais e econômicas dentro de 
determinadas comunidades favoreceriam 
o surgimento, o desenvolvimento e a 
consolidação da criminalidade.  Os estudos 
que culminaram na construção da teoria 
da desorganização social tiveram origem 
na não pouco reverenciada e aplaudida 
Escola de Chicago, destacando-se, em sua 
formulação, os pesquisadores Clifford Shaw 
e Henry Mckay. Estes autores realizaram um 
amplo estudo na cidade de Chicago com 
o intuito de averiguar as possíveis causas 
das altas taxas de violência e criminalidade 
naquela localidade. A partir da pesquisa 
realizada, concluíram que a criminalidade 
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violenta, na época da realização da pesquisa, se localizaria nos bairros pobres e deteriorados 
de Chicago. A partir desta constatação, os autores associaram o surgimento desses 
fenômenos à desorganização social e à dificuldade que essas comunidades apresentariam 
em conceber valores comuns e laços sociais. Esses elementos dificultariam o processo 
de controle efetivo do comportamento dos membros dessas comunidades. Além disso, 
na pesquisa também foi possível averiguar que as comunidades com alta incidência de 
criminalidade, além de serem marcadas pela pobreza e deterioração, eram compostas 
por um conjunto significativo de minorias étnicas que, tendo condições, deixariam estes 
locais e fixariam residência em outros que apresentassem melhores condições de vivência.  
Pobreza, degradação, alta rotatividade residencial e heterogeneidade étnica, para esses 
autores, compunham um quadro que impossibilitava o estabelecimento de valores 
e concepções de vida comuns. Em decorrência disso, nessas localidades, para eles, os 
mecanismos de controle social seriam frágeis, o que facilitaria, de certo modo, a elevação 
dos índices de criminalidade e violência.

Nascimento (2004) destaca que o raciocínio de Shaw e Mckay (1942) não propõe a 
correlação direta entre restrição econômica e surgimento do crime, mas que a urbanização 
desordenada e a pobreza gerariam a desorganização social, que por sua vez dificultaria 
a formação de laços de integração e coesão comunitários, impossibilitando um controle 
otimizado sobre o comportamento dos indivíduos, abrindo, assim, espaço para a ampliação 
da criminalidade e da violência. A incapacidade de regulação e controle do comportamento, 
para esses autores, seria a principal explicação para a concentração da violência e da 
criminalidade nas comunidades pobres e degradadas dos grandes centros urbanos.

Segundo Nascimento (2004), objetivando o desenvolvimento e o aprimoramento dos 
construtos teóricos e analíticos abertos pelos teóricos da desorganização social, outros 
autores desenvolveram o conceito de controle social, tratado de forma geral por Shaw 
e Mckay. Bursik e Grasmik (1995) relatam que a desorganização social operaria a favor 
da criminalidade e da violência na medida em que enfraqueceria as instâncias formais 
e informais de controle social. Estes autores concebem o controle social dentro de 
comunidades específicas a partir de dois níveis. No nível primário, dentro dos grupos 
diretos de socialização, se destacaria o papel da família, dos amigos e outros tipos de 
grupos de afinidades. Já no nível secundário, o controle seria exercido por meio de 
instituições formais, como escolas, igrejas e associações. Segundo Bursik e Grasmik (1995), 
comunidades cujas taxas de rotatividade residencial figuram elevadas apresentariam 
fragilidade nas instâncias privadas de controle social, representadas pelas famílias e redes 
de amigos e vizinhos.  Do mesmo modo, para eles, localidades caracterizadas por ampliada 
heterogeneidade étnica possuiriam laços “paroquiais”, representados pelas organizações 
comunitárias, igrejas e escolas, restritos e vulneráveis. Além disso, no que se refere à relação 
dessas comunidades com as instâncias públicas, as duas desvantagens descritas acima 
as impediriam de mobilizar recursos externos em prol das suas demandas. Em lugar de 
proporem a desorganização social como causa direta da elevada criminalidade e violência, 
estes autores sugerem que esta seria uma causa secundária.  Em primeiro lugar, o que 
a desorganização social geraria seria um enfraquecimento das instituições responsáveis 
pelo processo de socialização e controle do comportamento individual. Em decorrência do 
esfacelamento dessas instâncias regulatórias, as comunidades perderiam a capacidade de 
estabelecer valores comuns e de resolver objetivamente seus problemas, o que acarretaria 
a possibilidade de surgimento da criminalidade. Alinhada à teoria da desorganização 
social, e de certo modo como que a constituir-se como um seu desdobramento, figura 
a denominada teoria da eficácia coletiva. Segundo Nascimento (2004), essa corrente 
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teórica se referiria à capacidade que tem as comunidades de estruturar um alto nível de 
coesão social, de confiança mútua e de atividades e ações voltadas para o bem comum. 
Em decorrência disso, o surgimento e a consolidação da criminalidade dentro de uma 
comunidade seria conseqüência da falha nesses processos e da incapacidade histórica e 
estrutural das comunidades de constituí-los.

Esse conceito de eficácia coletiva, apresentado por alguns pesquisadores no decorrer da 
década de 1980, teria forte vinculação com o estudo realizado por Putnam (1996) acerca 
da discrepância de desempenho institucional entre o norte e o sul da Itália vista nas 
duas localidades após estas terem passado por um similar processo de descentralização 
administrativa. Grosso modo, esse autor constatou que, para além das questões 
institucionais, o desenvolvimento mais qualificado das províncias do norte da Itália estaria 
associado à cultura cívica, ao civismo e à cultura política.  Do mesmo modo, o conceito 
de eficácia coletiva credita à incapacidade de estabelecimento de normas e valores 
comuns, amparado na fragilidade do capital social (dificuldade de estabelecimento de 
confiança mútua, construção de redes de afinidades e amizades, participação voluntária 
em associações), a dificuldade de certas comunidades controlarem o comportamento dos 
indivíduos que a compõem e gerarem fortes mecanismos de coesão social. Em síntese, 
o que essas perspectivas indicam é que, ao serem analisados os elementos históricos, 
culturais, econômicos e sociais de determinadas comunidades em que prevalecessem 
altos índices de criminalidade e violência, percebe-se que mais do que associadas à 
característica de sujeitos singulares, a gênese do comportamento desviante estaria ligada 
a fatores estruturais e ambientais.

Diversos autores, entre eles Herzlich (1991), afirmam que a partir dos anos de 1970 
assistiríamos a um retorno do sujeito ou do agente social. Ou seja, o agente, sua 
experiência e o sentido que ele daria à sua ação voltariam ao cenário acadêmico, em 
posição destacada, enquanto objetos de ampliada figuração e aceitação - em especial 
isso ocorreria nas ciências sociais, o que configuraria uma situação divergente do 
que poderia ser visto até meados da década de 1960, em que esquemas explicativos 
globais, fundados sobre determinações socioeconômicas, se encontravam em privilegiada 
posição. Com o declínio consensual destes últimos, vários esforços teriam se destacado 
na construção de teorias parciais, ocupando-se de realidades fragmentárias (teorias de 
médio alcance). Desta retomada, que teria acontecido ao se reabilitarem perspectivas 
teóricas, como a simmeliana e, principalmente, a weberiana, e que buscariam preencher 
lacunas e se esforçariam na formulação de hipóteses novas para problemas antigos, 
fariam parte, acreditamos, as perspectivas teóricas definidoras das contemporâneas ações 
de enfrentamento da violência e da criminalidade, as quais neste artigo encetaremos. 
Neste estudo procuraremos responder, ainda que de modo apenas parcial e incompleto, 
a três perguntas: 1) Qual a amplitude explicativa/os limites das teorizações atualmente 
dominantes ou de expressão significativa para o entendimento da gênese de práticas 
conflitantes com as normas sociais?; 2) Os pilares argumentativos a darem sustentação 
a estas teorizações ou às proposições destas decorrentes podem ser defendidos como 
pontuações legítimas, adequadas ou acertadas?; e 3) O histórico e generalizado fracasso 
no enfrentamento da gênese da ação violenta seria melhor, ou de modo acertado, explicado 
pelo malogro na objetivação destas teorizações considerada uma possível inaptidão 
explicativa destas, daí a ineficácia da aplicação prática de seus pressupostos; por uma 
objetivação imperfeita dos pressupostos destas teorizações, ou ainda poderia se especular 
diferentes fatores a figurar enquanto explicativas deste insucesso? O método seguido 
aqui é o de análise crítica do pensamento norteador das ações e das próprias ações de 
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enfrentamento de situações de incômoda 
presença de violência e criminalidade.

Nas últimas décadas, talvez em razão de uma 
ampliação do medo ou de uma percepção da 
proximidade de objetos a objetivá-lo, talvez 
em razão de experimentação do medo e 
de insegurança por não poucos corpos, ou 
qualquer outra razão que se queira invocar, 
muitos olhares se fixaram sobre objetos, 
como a criminalidade, a violência etc. Muito 
se pensou, pesquisou, especulou, tentou, 
teorizou. Contudo, quando se pretendeu 
enfrentar ou medir forças em situações 
em que violência e criminalidade, de 
alguma, forma incomodavam, mesmo sob 
um entendimento benevolente, próximo à 
totalidade dos casos, fracassou-se. Ainda 
que algum sucesso possa ser apreendido em 
empresas que protagonizaram tentativas 
deste enfrentamento, quando muito, 
pode-se pensar em parcial consecução de 
resultados pretendidos ou esperados, ou 
em um impacto inferior ao pretendido, 
na maioria dos casos de algum modo 
tendo presente a ação repressiva. As 
ações empreendidas, aqui passando a nos 
referir de modo destacado às experiências 
levadas a efeito no Brasil, para objetivar 
o enfrentamento da criminalidade, da 
violência etc., claro, assim como qualquer 
outra ação, não surgiram via inspiração 
isolada tempo-espacialmente. Ainda que 
não conscientes os protagonistas de sua 
dívida ideativa ou vinculação pretérita/
contemporânea com idéias, teorizações, 
experiências e credos. Estes empenhos 
tomam posição e são estruturados com base 
em construtos analíticos, argumentações 
e visões de mundo, em alguns casos bem 
delimitados ou figurantes, enquanto objetos 
ou problemas, em discussões acadêmicas de 
significativa importância e largo histórico.

Seja tomando como prisma o enfoque 
biopsicológico ou privilegiando fatores 
sociais, na maioria dos casos trata-se de 
entendimentos de certo modo vinculados 
às idéias de defesa social, eficácia coletiva 
e justificação ou racionalização de ações. 

A eficácia coletiva, desdobramento da 
teoria da desorganização social desenvol-
vida na década de 1940 por pesquisado-
res estadunidenses, segundo Nascimento 
(2004), caracteriza-se pelo destacado lugar 
concedido à capacidade/incapacidade de 
comunidades estruturarem um alto nível 
de coesão social, de confiança mútua 
e de atividades e ações voltadas para o 
bem comum, para o entendimento da 
criminalidade e da violência. A ampliação 
e a consolidação da criminalidade em uma 
comunidade seria, então, conseqüência de 
falhas nesses processos e da incapacidade 
histórica e estrutural destas. O conceito 
de capital social, desenvolvido a partir 
de meados da década de 1980, alinha-se 
a esta teoria. Para Baratta (2000, p. 42) 
a ideologia da defesa social é definida 
fundamentalmente pela interatuação de 
seis princípios: 1) o princípio da legitimidade, 
em que o Estado, enquanto expressão da 
sociedade, seria o ator legitimado para a 
repressão da criminalidade; 2) o princípio 
do bem e do mal, em que o delito seria 
entendido enquanto um dano social; 3) 
o princípio de culpabilidade, entendido o 
delito enquanto expressão de uma atitude 
interior reprovável; 4) o princípio da 
finalidade ou da prevenção, em que a  pena 
seria entendida enquanto não existente 
somente em função de retribuição ao dano 
sofrido, mas também à prevenção; 5) o 
princípio da igualdade: a criminalidade 
é a violação da lei penal e como tal é o 
comportamento de uma minoria desviante; 
e 6) o princípio do interesse social e do 
delito natural, em que seria entendido 
que o núcleo central dos delitos definidos 
formalmente representariam uma ofensa 
de interesses fundamentais e de condições 
essenciais à existência  social. Em síntese, 
o que estas teorizações sugerem é que 
elevados índices de criminalidade e 
violência seriam mais bem explicados se 
considerados elementos locais diretamente 
vinculados aos processos de socialização 
dos indivíduos e a fatores ambientais 
localizáveis e bem delimitados espaço-
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temporalmente, fugindo a explicações macrossociais. Este empreendimento deve ser 
entendido como de postura reflexiva e vigilante no interior das movimentações que 
atualmente objetivam o enfrentamento de problemas ou das muitas conseqüências destes 
advindas a orbitar a violência e a criminalidade. Empenho a confrontar posturas teóricas 
e experiências práticas, mas pautado pelo diálogo, pela proposição de alternativas e pela 
promoção de possibilidades redefinidoras.

Os pressupostos das iniciativas de prevenção e tentativas de contraponto à criminalidade 
e à violência, afinados com os princípios da ideologia da defesa social, eficácia coletiva 
e racionalidade da ação acima delineadas, centram-se na idéia de desvio ou deformação 
dos processos de socialização e da ação em conflito com a norma, como aprendido. Neste 
entendimento, a ação violenta ou criminosa é explicada pela ação ou coação de múltiplos 
fatores, por exemplo, enquanto oriunda de uma ação de rebelião, de identificação ou 
não-identificação, realização ou não-realização, gênese de expectativas, encorajamento, 
recompensa.

Assim entendido, um indivíduo seria, para os partidários destas perspectivas, mais ou 
menos propenso à ação violenta ou criminosa devido à presença de determinados fatores 
ou à figuração potencializada de um ou mais deles em sua experiência socializadora. 
Com base neste entendimento, na maioria das vezes consciente, é que, na atualidade, 
seriam desenhados e propostos projetos e programas sociais de prevenção, nomeados 
ou não, da criminalidade. Programas que discursam sobre a ação de interferência na 
influência de um meio social deficiente, vulnerável ou potencialmente desviante, 
propondo ações de ocupação de tempo livre, convivência em meio social em tese distante 
da negatividade exemplar e discursiva do desvio à norma, de promoção de atividades 
de ensino/capacitação profissional, considerando a diminuição da distância entre o 
desejo e o meio de sua satisfação, a promoção de espaços e situações de satisfação 
de necessidades de afeto e atenção. Infelizmente, partilhando da percepção de Barata 
(2000), não se pode com correção enxergar, em especial no Brasil, alternativas críticas, 
inovadoras, presentes em se tratando da percepção da criminalidade e da prevenção, 
mas, tão-somente, posicionamentos tangenciais, modificações e aperfeiçoamentos 
destas teorizações, ainda que teorizações outras, advindas, principalmente, das ciências 
sociais tenham contraposto, de modo consistente, os pilares destas. De modo progressivo, 
o protagonismo do controle e a contraposição às ações de posicionamento oposto ou 
desviante às normas sociais vêm fixando-se e singularizando-se em instituições ou 
grupos, estatais ou não. Os sujeitos individualmente, ou a coletividade, desorganizada, 
quando não posta a movimentar-se por situações extraordinárias, perderiam espaço neste 
enfrentamento, entre outros motivos, pela desproporção, cada dia mais ampliada, entre 
o potencial de ação/contraposição diante de adversários, que fazem uso de meios mais 
eficazes de afirmação de sua vontade.

Nesse entendimento, o desvio seria definido como uma alternativa consciente ou não de 
ação em contraposição às normas estabelecidas. Nossa perspectiva se distancia, neste 
ponto, dessas teorizações. A ação desviante, mesmo criminosa, argumentamos, não teria 
existência em contraposição à ação em acordo com a norma. Sua objetivação caminharia 
junto à objetivação da ação conforme as normas sociais. A distância entre a ação 
desviante e a ação não-desviante, ainda que de repercussão e conseqüências amplamente 
diferenciadas, também quanto à amplitude, uma vez que diminuta, não poderia, em nossa 
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opinião, adequadamente figurar como um pilar definidor de ações em enfrentamento a 
situações em que figurariam elevados índices de violência e criminalidade, advindo daí, 
talvez, seu incipiente sucesso.

A contraprova da adequação destas perspectivas enquanto explicação válida poderia ser 
apresentada em duas situações paradoxais: situação 1: inexistência de fatores facilitadores 
ou promotores, como acima entendidos, ou figuração minimalista destes e ação desviante 
do indivíduo; situação 2: figuração significativa ou ampla de fatores facilitadores ou 
promotores e ação ou persistência em situação não-desviante de um indivíduo.

A impossibilidade da explicação final com base em um construto teórico singular, ou em 
reunião de construções teorizantes, em teses complementares, da gênese da contraposição 
normativa alinha-se em diapasão com a idéia de que elementos parcelares de verdade 
podem ser reunidos. Esta pode sintetizar-se em uma expressão explicativa satisfatória, 
ainda que não de todo ajustada, com cicatrizes ou necessidade de flexibilização de rigor 
analítico. Tais argumentações complementares evidenciam, senão um questionável 
rendimento à explicação multicausal, o fracasso destas teorizações ao tentar explicar um 
fenômeno e servir de base a ações de prevenção.

Um outro ponto a ser destacado, se considerado o atual predomínio desta base explicativa, 
relativa à eficácia coletiva, à defesa social e à racionalização da ação, seria a redução 
do escopo de discussão vinculado às ações de enfrentamento das situações entendidas 
como ameaçadoras ligadas à violência e à criminalidade. Reduzindo a explicação 
ao universo micro, e daí formatando sua aplicação prática no sentido de prevenção e 
socorro, o entendimento da eficácia/ineficácia de ações objetivando a redução de índices 
de criminalidade e violência se restringiria à atuação profilática e pontual. Considerando 
que a reprodução, manutenção ou estabilização da reprodução de uma condição em 
que encontram-se elevados índices de violência e criminalidade estaria diretamente 
relacionada a formas determinantes macrossociais, como a manutenção de situações 
de uso e comércio de entorpecentes. Nessa perspectiva, o crime e a violência seriam 
apenas a ponta de um iceberg. A parte visível sendo explicada, com sucesso e alarde, 
por meio das idéias de racionalidade da ação etc. e, sob a água, uma imensa estrutura, 
na atualidade relegada ao ostracismo, responsável pela reprodução/manutenção de 
condições propiciadoras. Sob esta, ou estas perspectivas, o entendimento da violência 
permanece, ainda que sob nova roupagem, externa aos processos de socialização, como 
simplificado desvio.

A ampliação das ações violentas ou contrárias ao socialmente entendido como correto, 
em especial quando registrado como amplamente recorrente em uma sociedade, indicaria 
transformações culturais profundas. Assim visto, seria no mínimo ingênuo esperar o 
sucesso, por exemplo, na prevenção à criminalidade ou na redução de índices de violência e 
criminalidade, de ações que apenas superficialmente poderiam influir de modo profilático 
em uma pleiteada metanoia comportamental (centradas na idéia de que seria possível, uma 
vez considerado o credo na possibilidade da remodelagem comportamental, compensar 
as deficiências ou inadequações advindas de processos de socialização). Imaginar que 
ações pontuais, como a ocupação de tempo livre apenas para, por exemplo, adolescentes, 
uma vez entendido ser este um grupamento vulnerável à entrada na criminalidade, ainda 
que exemplarmente empreendidas, diante de um processo contínuo e iniciado com o 
nascimento é, talvez, agir na certeza do insucesso. Mas seria preciso uma argumentação 
mais substancial para demonstrar de uma forma mais rica o nosso argumento.
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A ação violenta ou criminosa não teria lugar apenas em função de sua imaginada 
contraposição à ação em conformidade com o considerado correto de acordo com as 
normas sociais. Estes dois elementos seriam construtos artificiais, ou, se conveniente a 
invocação de Weber, tipos ideais. A suposição de que os sujeitos agiriam sempre a saltar 
de uma a outra ordem não nos parece acertada. Fins práticos, valores etc. orbitariam na 
massa cinzenta das possibilidades infinitas de ação, somente podendo ser com razoável 
correção identificados como elementos de uma ou outra ordem mediante à invocação de 
outros construtos sociais, como a definição legal ou o senso comum. Os indivíduos são, 
e quanto a isso não há dúvidas, mestres na arte de maleabilizar, interpretar, empreender 
agrupamentos inéditos ou contraditórios. Nos referimos aqui à emergência de possibilidades 
de direcionamento da ação que nem de longe necessitariam ser reverenciados pela norma 
socialmente estabelecida ou fixada em termos legais. Propomos que a apreensão da 
gênese da ação violenta e criminosa não deve apoiar-se, ao menos de modo exclusivo ou 
principalmente em referência à ação conforme as normas sociais. Trata-se da construção 
de um complexo possibilitador das ações e condutas para cuja formação o embate entre 
certo e errado figuraria eclipsado. A gênese da ação violenta ou criminosa não seria 
corretamente explicada, assim visto, em nosso entendimento, recorrendo-se à idéia de 
ação desviante a partir da formação de uma particularização de interesses dentro de 
padrões semelhantes de sociabilidade. Trata-se de deslocar a construção de sentido para 
a lógica de sua gênese. 
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RESUMO

O presente artigo pretende discutir as propostas de redução da idade penal 
em trâmite no Poder Legislativo, sob o viés de sua pertinência e adequação 
como política de proteção à infância e, além disso, investigar a relação 
que a idade penal exerce no marco normativo nacional e internacional de 
proteção de crianças e adolescentes. São analisadas as propostas de emenda 
à Constituição que sugerem a redução da idade penal em face dos números de 
adolescentes e jovens envolvidos na prática infracional, ao mesmo tempo  que 
contesta as propostas de redução da idade penal como medidas adequadas 
de segurança pública.
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A normativa brasileira de proteção à infância e à juventude

No fim da década de 1980, o Brasil altera a forma de tratamento jurídico conferido 
à infância, abandonando a concepção da chamada “Doutrina da Situação Irregular” 
para adotar a nova e progressista “Doutrina da Proteção Integral”, fundada nos tratados 
internacionais da Organização das Nações Unidas.

De fato, é neste período que um conjunto de normas é publicado para dar forma ao 
ordenamento de proteção à infância e à juventude: a Constituição Federal (1988), a 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989) e também o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (1990).

A transição da Doutrina da Situação Irregular para a Doutrina da Proteção Integral pode 
ser entendida como uma revolução. Antes regidas pelo Código de Menores de 1979 
(Lei nº 6.697/79), a infância e a adolescência eram encaradas juridicamente como algo 
problemático, que deveria ser constantemente vigiado. Destinada à assistência, proteção 
e vigilância de menores, refletia um Estado que poderia, a qualquer momento, intervir na 
vida dos menores toda vez que estes estivessem em situação irregular.

Pela lei, a situação irregular de um menor seria identificada se ele estivesse privado 
de condições essenciais à sua subsistência, se fosse vítima de maus tratos ou castigos 
imoderados, se estivesse correndo perigo moral, em afronta aos bons costumes, ou ainda 
se demonstrasse desvio de conduta ou praticasse infração penal. Não havia distinção 
entre adolescentes vitimados ou vitimizadores.

A perspectiva da legislação, assim, impunha às crianças e aos adolescentes a 
responsabilidade pela situação irregular em que se encontravam, cabendo ao Estado – pela 
lógica proposta pelo Código de Menores – intervir na vida das crianças e dos adolescentes 
para sanar tais irregularidades.

Com a Constituição Federal de 1988, este tratamento é abandonado, dando espaço para 
a Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes. De fato, a Constituição, ao 
determinar que crianças e adolescentes são destinatários de proteção especial, reconhece-
os como sujeitos de direitos, rompendo definitivamente com o Código de Menores e 
afinando-se com as normas internacionais de proteção à criança.

É a Convenção Internacional dos Direitos da Criança que difunde a Doutrina da proteção 
Integral, sustentada nos pilares de crianças e adolescentes como: 1) sujeitos de direitos; 2) em 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 3) destinatários de proteção especial; 4) a ser 
garantida pela família, Estado e pela sociedade, em mútua cooperação e responsabilidade.

O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos se alia, 
inevitavelmente, à garantia de sua autonomia e plena potencialidade para exercício de 
sues direitos. São pessoas e, enquanto tais, devem ser respeitadas em sua integralidade e 
também em sua especificidade – “a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”.

Assim, além dos direitos que compõem a esfera de proteção das pessoas adultas, 
crianças e adolescentes têm garantida a proteção de sua condição especial de pessoa 
em desenvolvimento. Martha de Toledo Machado (2001) fala sobre a aparente quebra do 
princípio da igualdade, analisando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 
proteção especial que lhes é destinada:
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Não é meramente a diversidade de condição – mesmo recebida como 
necessidade de dar valor ao pluralismo das distintas manifestações de 
potencialidades do ser humano, como instrumento de valoração da 
plenitude de dignidade humana – que justifica e autoriza a positivação 
no ordenamento jurídico de um sistema de garantias mais abrangentes 
e efetivo a uma parcela de seres humanos (crianças e adolescentes), do 
que aquele conferido a outros tipos de indivíduos (adultos). Fosse assim 
e qualquer ser que se diferenciasse do homo medio estaria legitimado a 
receber um tratamento do ordenamento jurídico que tutelasse em maior 
grau seus direitos individuais. A meu ver, crianças e adolescentes merecem 
e receberam, do ordenamento brasileiro, esse tratamento mais  abrangente 
e efetivo porque, à sua condição de seres diversos dos adultos, soma-se a 
maior vulnerabilidade deles em relação aos seres humanos adultos. [...] É 
ela, outrossim, que autoriza a aparente quebra do princípio da igualdade: 
porque são portadores de uma desigualdade inerente, intrínseca, o 
ordenamento confere-lhes tratamento mais abrangente como forma de 
equilibrar a desigualdade de fato e atingir a igualdade jurídica material e 
não meramente formal. A outro lado, a maior vulnerabilidade de crianças 
e adolescentes, quando comparados aos adultos, é outro truísmo: se a 
personalidade daqueles ainda está incompleta, se as potencialidades 
do ser humano nas crianças ainda não amadureceram até seu patamar 
mínimo de desenvolvimento, são elas mais fracas, tanto porque não 
podem exercitar completamente suas potencialidades e direitos, como 
porque estão em condição menos favorável para defender seus direitos. 
(MACHADO, 2001).

Desta forma, reconhecidos enquanto sujeitos de direitos e compreendida a sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, confere-se a crianças e adolescentes proteção 
especial, isto é, a garantia de todos os direitos assegurados a todas as pessoas, mais 
aqueles necessários para proteger a sua condição intrínseca de pessoa em formação.

Não poderia a Constituição determinar tamanho grau de proteção, sem determinar os 
responsáveis pela sua garantia, realização e observância. De fato, se crianças e adolescentes 
são credores de proteção especial e integral, o Estado, a sociedade e a família são os 
devedores nessa tarefa, sendo corresponsáveis pela realização dos direitos da infância e 
da juventude. Neste sentido, família, Estado e sociedade, por um princípio de cooperação, 
são simultaneamente responsáveis pela promoção, defesa e controle da efetivação dos 
direitos da população infanto-juvenil. Wanderlino Nogueira Neto assim nos ensina:

...em resumo, a essência dessa nova normativa internacional e nacional 
reside no fato de que tanto o respeito à liberdade, à integridade e à 
dignidade de crianças e adolescentes, quanto ao atendimento das 
necessidades e dos desejos desses cidadãos-beneficiários devem ser 
assegurados, prioritariamente, como um direito subjetivo deles e 
conseqüentemente como um dever legal do Estado, da sociedade e da 
família.

No âmbito infraconstitucional, em 1990 entra em vigor a Lei nº 8069 – o Estatuto da 
Criança e do Adolescente –, de acordo com as diretrizes constitucionais e internacionais 
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de proteção à infância. A mudança de paradigma imposta pela Constituição de 1988 
exigia a regulamentação, por lei especial, dos direitos de crianças e adolescentes, vistos 
sob o ângulo de sujeitos de direitos, e a criação do sistema de garantias que forneceria 
proteção especial a esta classe de pessoas.

Nestes três principais documentos normativos referentes aos direitos de crianças e 
adolescentes, está estipulada a menoridade penal aos 18 anos. A Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança, em seu artigo 1º, estabelece que criança é todo ser humano com 
menos de 18 anos; a Constituição Federal de 1988 segue o mesmo marco etário no artigo 
228, e o Estatuto da Criança e do Adolescente diferencia criança,indivíduo com menos de 
12 anos, de adolescente, aquele entre 12 e 18 anos.

É esta definição da menoridade penal a causa de maior polêmica em torno do ordenamento 
de proteção à infância e à juventude. Os críticos do Estatuto vêem na menoridade penal 
estabelecida até os 18 anos uma falha da lei, um incentivo à prática infracional e um 
fator de insegurança para a sociedade. Com fundamento em tais argumentos, estão em 
curso cinco propostas de emenda constitucional, que têm por objeto o artigo 228 da 
Constituição Federal, especificamente para rebaixar a maioridade penal.

Propostas legislativas de redução da idade penal 

Tramitam no Senado Federal cinco propostas de emenda constitucional com objetivo de 
alterar as disposições do artigo 228 da Constituição Federal,1 nos seguintes termos:

PEC 18/1999

Art. 228

Parágrafo único. Nos crimes contra a vida ou o patrimônio cometidos 
com violência, ou grave ameaça à pessoa, são penalmente inimputáveis 
apenas os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação 
especial.

PEC 20/1999

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, 
sujeitos às normas da legislação especial.

Parágrafo único. Os menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos 
são penalmente imputáveis quando constatado seu amadurecimento 
intelectual e emocional, na forma da lei (NR).

PEC 03/2001 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, 
sujeitos às normas da legislação especial.

Parágrafo único. Os menores de dezoito anos e maiores de dezesseis nos 
são penalmente imputáveis na hipótese de reiteração ou reincidência em 
ato infracional e quando constatado seu amadurecimento intelectual e 
emocional, na forma da lei (NR).

1
Art. 228. São penal-
mente inimputáveis 
os menores de dezoito 
anos, sujeitos às 
normas da legislação 
especial.
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PEC 26/2002

Art. 228

Parágrafo único. Os menores de dezoito e maiores de dezesseis anos 
responderão pela prática de crime hediondo ou contra a vida, na forma 
da lei, que exigirá laudo técnico, elaborado por junta nomeada pelo Juiz, 
para atestar se o agente, à época dos fatos, tinha capacidade de entender 
o caráter ilícito de seu ato.

PEC 90/2003

Art. 228

Parágrafo único. Os menores de dezoito anos e maiores de treze anos 
que tenham praticado crimes definidos como hediondos são penalmente 
imputáveis (NR).

PEC 09/2004

Art. 228

Parágrafo único. Nos casos de crimes hediondos ou lesão corporal de 
natureza grave, são imputáveis os menores que apresentem idade 
psicológica igual ou superior a dezoito anos, sendo capazes de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

As propostas de emenda constitucional 18/1999, 20/1999, 03/2001, 26/2002, 90/2003 
foram apensadas à PEC 09/2004 para deliberação conjunta. Em 26 de abril de 2007, as 
referidas propostas foram incluídas em votação na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), que aprovou o relatório do senador Demóstenes Torres, favorável à PEC 20/1999 
(com Emenda 1/CCJ), relatório este que passou a constituir o parecer da CCJ. Desde 20 de 
maio de 2005, as propostas aguardam primeira sessão de discussão no Senado.2

Todas estas propostas de redução da maioridade penal apresentam justificativas que 
evocam o aumento da criminalidade juvenil, ou o aumento de incidentes violentos 
envolvendo adolescentes, ainda que nenhuma das justificativas traga dados e análises 
comparadas ao período anterior e posterior a 1988.

Outras justificativas, ainda pela influência na legislação menorista, impõem, aos 
adolescentes, o ônus pela falência das instituições de privação de liberdade. Trata-se da 
PEC 03/2001, que ignora as notórias péssimas condições de internação de adolescentes 
no Brasil para fazer recair aos adolescentes – e somente a eles – a responsabilidade 
pela reincidência (fator também utilizado de forma genérica e sem dados, uma vez que 
inexistem informações seguras sobre os índices de reincidência entre adolescentes):

A experiência tem demonstrado que, em muitos casos, o cumprimento 
de medida sócio-educativa [sic] de internação não tem sido eficaz para 
a recuperação de adolescentes envolvidos com atos infracionais de grave 
ameaça à pessoa, sendo necessário a adoção de outras medidas que 
possam inibir a reiteração nesse tipo de delito.

2
 As pro-

postas de emenda 
constitucional foram 

incluídas na ordem 
do dia em 20 de maio 

de 2008 e, sema-
nalmente, têm sua 
deliberação adiada 
em razão de pauta 
congestionada por 

medidas provisórias. 
Até o momento da 

redação deste artigo, 
em outubro de 2008, 
não houve realização 
do primeiro turno de 

discussões.
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Na PEC 09/2004, por exemplo, os dados noticiados pela mídia são utilizados como 
justificativa para a redução da idade penal, além da alegação genérica de “ineficácia da 
legislação atual”:

É preciso que nós, julgadores, atentemos para a gravidade dos fatos 
cometidos por menores de dezoito anos que são noticiados na mídia e a 
ineficácia de legislação atual, no que se refere à proteção da sociedade 
contra esse delinqüentes. Os fatos impelem-nos a rever conceitos 
concebidos sem consideração do desenvolvimento intelectual dos jovens 
a as necessidades de aprimoramento da segurança e justiça da sociedade 
democrática.

Em outras propostas, como na PEC 18/1999, a justificativa se concentra na idéia de que 
adolescentes não recebem qualquer tipo de punição pela infração cometida – refletindo o 
imenso desconhecimento da lei que se pretende atacar – sendo ainda o fator de aumento 
da criminalidade violenta no país. Em outras propostas, a noção de aumento da capacidade 
intelectual da adolescência na sociedade moderna é utilizada como fundamento para 
redução da idade penal.

Esta concepção se funda na equivocada análise de que a normativa referente à infância 
se pauta pela ausência de discernimento dos adolescentes sobre a prática infracional, 
numa espécie de confusão entre a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 
incapacidade intelectual:

Entretanto, cumpre alertar que na sociedade moderna inúmeros fatores 
têm contribuído para a formação intelectiva dos jovens, despertando 
precocemente, a sua capacidade de discernimento, especialmente a 
facilidade de acesso à informação, à quebra do modelo tradicional da 
família, à libertação sexual e ao aumento da consciência política. (PEC 
18/1999).

No mais das vezes e, sobretudo, nos centro urbanos, um jovem de dezesseis 
anos, nos dias atuais, detém informações, conhecimento, experiência e 
vida que lhe permitem discernir sobre a natureza lícita ou ilícita de seu 
comportamento. Conhece a realidade e tem condições de comportar-se, 
diante dela, com senso de responsabilidade. (PEC 26/2002).

Não é factível que no atual estágio da civilização, com as informações 
disponíveis nos diversos meios de comunicação de massa, uma pessoa de 
13 anos não tenha consciência do sofrimento que se abate sobre uma 
vítima de estupro, ou da dor suportada por uma família cujo pai, mãe e 
filho tenham sido assassinados.

Os órgãos de imprensa noticiam, diariamente, uma infinidade de crimes 
praticados por menores de 18 anos. Recentemente, contudo, chamou 
a atenção da população, pela premeditação, frieza e crueldade, o 
assassinato do jovem casal no Município paulista de Embu-Guaçu, que 
contou com a participação ativa de um menor. Autores de crimes tão 
graves, como esse, devem ser punidos de modo exemplar, não havendo 
argumento que dê sustentação à tese de que o menor não sabia o que 
estava fazendo. (PEC 90/2003).
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Com base nessa concepção, muitos dos projetos sugerem a realização de laudos 
psicológicos para atestar a capacidade de compreensão de cada adolescente em relação 
à prática infracional, como exemplifica a PEC 20/1999:

O menor de dezoito anos e maior de dezesseis anos embora possa ter 
a capacidade plena para entender o caráter criminoso do fato ou de 
determinar-se segundo esse entendimento, é considerado inimputável, 
pois, devido ao déficit da idade, de acordo com a regra vigente, se 
presume, de modo absoluto, que não possui o desenvolvimento mental 
indispensável para suportar a pena.

[...]

É certo que haja um limite temporal para a imputabilidade. Mas é preciso 
atender às diferenças existentes entre as pessoas, a exemplo do Código 
Civil, que estabelece formas de alteração da capacidade civil abaixo dos 
vinte e um anos de idade, seja pela emancipação precoce, seja pela perda 
parcial ou total da capacidade nos casos que enumera.

Equívocos insuperáveis das justificativas das propostas de 
redução da maioridade penal

Além da insuperável inconstitucionalidade que as PECs apresentam ao tentar afastar a 
proteção especial a adolescentes por meio da diminuição da idade penal, é importante 
destacar que tais Propostas de Emenda Constitucional não guardam qualquer correlação 
e adequação com a realidade que pretendem atacar.

Em suas justificativas, as Propostas de Emenda Constitucional ora atacadas neste mandado 
de segurança indicam como fator preponderante “o aumento da criminalidade juvenil”, 
assim como a “sua maior crueldade e gravidade”. A redução da idade penal, apesar de ser 
apresentada como uma solução para o aumento da criminalidade, não surtirá qualquer 
efeito positivo na promoção da segurança pública.3

De acordo com a pesquisa Crime Trends (Tendências de Crimes), realizada pela Organização 
das Nações Unidas a cada quatro anos em diversos países, a participação de adolescentes 
na criminalidade geral no Brasil está em torno de 10%. Ou seja, 10% de todos os crimes 
cometidos no país são praticados por adolescentes menores de 18 anos. Esta porcentagem 
identificada no Brasil está abaixo da média de 11,6% de participação de jovens na 
criminalidade, conforme análise da ONU em 55 países.

Desta forma, o argumento de que a criminalidade juvenil vem se ampliando ao longo dos 
anos não é verídica, dado que a média em torno de 10% de participação de adolescentes 
na prática criminosa vem se mantendo ao longo dos anos. Nas palavras de Kahn, ao 
analisar a pesquisa Crimes Trends:

Não se argumente que o problema da delinqüência juvenil aqui é mais 
grave que alhures e que por isso a punição deve ser mais rigorosa: tomando 
55 países da pesquisa da ONU como base, na média os jovens representam 
11,6% do total de infratores, enquanto no Brasil a participação dos jovens 
na criminalidade está em torno de 10%.

3
 Dados e 
texto apresentados no 

amici curiae da ADIN 
3859/STF.
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Portanto, dentro dos padrões internacionais e abaixo mesmo do que 
se deveria esperar, em virtude das carências generalizadas dos jovens 
brasileiros.

No Japão, onde tem tudo, os jovens representam 42,6% dos infratores e 
ainda assim a idade penal é de 20 anos.

Se o Brasil chama a atenção por algum motivo é pela enorme proporção 
de jovens vítimas, e não pela de infratores.

No mesmo sentido, não se poderia dizer que o envolvimento de adolescentes em atos 
criminosos aumentou. De acordo com dados do Ministério da Justiça (2004),4 há no Brasil 
cerca de 40 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Assim, de todos os adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos, apenas 0,2% está 
em cumprimento de medida socioeducativa, isto é, foi condenada por prática de ato 
infracional.

Trata-se de um número baixo em comparação com a faixa dos adultos: há no Brasil 
401.236 pessoas no sistema penitenciário e policial, correspondendo ao envolvimento de 
0,4%5 do total da população entre 18 e 65 anos6 (2000). Da mesma forma, o argumento de 
que a criminalidade juvenil tem se tornado cada vez mais violenta não encontra respaldo 
nos números produzidos pelas pesquisas.

Em pesquisa realizada pelo ILANUD – Instituto Latino Americano das Nações Unidas –, 
no ano de 2001, em São Paulo, apurou-se que o crime de homicídio era correspondente a 
1,4% do total de ocorrências; e de latrocínio a 0,3% (ALMEIDA; HODJA; KAHN; SPOSATO; 
2001).

Ato infracional atribuído ao adolescente / Motivo da 
apreensão

N. absoluto %

Homicídio 28 1,4

Lesão corporal 141 6,9

Constrangimento ilegal 1 0

Ameaça 43 2,1

Seqüestro e cárcere privado 11 0,5

Violação de domicílio 7 0,3

Furto 300 14,7

Roubo simples 430 21,1

Roubo com arma de fogo 156 7,7

Roubo com arma de brinquedo 48 2,4

Roubo com concurso de agentes 39 1,9

Roubo com seqüestro 19 0,9

4
Dados levantados 
pela Subsecretaria de 
Promoção dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente da Secretaria 
Especial de Direitos 
Humanos, 2004.

5
Dados levantados a 
partir dos números do 
Sistema Integrado de 
Informações Peniten-
ciárias do Departa-
mento Penitenciário 
Nacional – Ministério 
da Justiça, 2006, e do 
Censo 2000.

6
Cálculos feitos a partir 
dos dados do Depar-
tamento Penitenciário 
Nacional e do Censo 
2000.
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Receptação 76 3,7

Dano 67 3,3

Estelionato 6 0,3

Crimes contra sentimento 16 0,8

Estupro 8 0,4

Atentado violento ao pudor 9 0,4

Crimes contra ultraje público 1 0

Falsidade documental/ideológica 5 0,2

Resistência 2 0,1

Desacato 20 1

Direção sem habilitação 162 7,9

Porte de entorpecente 106 5,2

Tráfico de entorpecente 106 5,2

Porte de arma 203 10

Demais crimes 18 0,9

Latrocínio 6 0,3

Formação de quadrilha 4 0,2

TOTAL 2.038 100

Quando a análise do tipo infracional é feita já nas unidades de internação, os atos infracionais 
correlatos a homicídios e latrocínios correspondem a 7% e 3,1%, respectivamente. Assim 
explica a pesquisa:

Fica clara a variação de perfil criminal segundo a fonte: no perfil extraído 
da Febem há logicamente uma maior ocorrência de atos infracionais mais 
graves, como roubos, homicídios e latrocínios e menor ocorrência de atos 
infracionais mais leves como porte de armas e drogas, lesões corporais ou 
receptação, até porque estes raramente ensejam a aplicação de medida 
de internação. (ALMEIDA; HODJA; KAHN; SPOSATO, 2001, p. 11).

Ora, tais dados refletem a realidade e desmistificam a periculosidade, crueldade e violência 
que são impostas à prática infracional juvenil. No mesmo sentido caminhou a pesquisa 
feita pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, comparando a prática de crimes 
de homicídio e latrocínio cometidos por adolescentes nos anos de 2001, 2002 e 2003. As 
conclusões da pesquisa apontaram que os adolescentes participam de 1% dos homicídios 
e de 2,6% dos latrocínios, em relação ao total de ocorrências no Estado de São Paulo.
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Porcentagem de homicídios e latrocínios cometidos por 
adolescentes em São Paulo – 2001 a 20037

Crime/ano 2001 2002 2003

Homicídio 0,8 0,9 0,97

Latrocínio 3,4 1,8 2,6

A participação de jovens na criminalidade em geral é baixa, inferior, inclusive, à média 
internacional obtida pela pesquisa Crime Trends; a prática infracional juvenil possui 
baixos índices de crimes violentos, sendo a grande maioria crimes contra o patrimônio; 
e a participação de adolescentes na prática infracional violenta em geral é baixa, 
correspondendo a 1% dos homicídios e 2,6% dos latrocínios.

Conclusão

As premissas do questionamento da idade penal como prevista na Constituição e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente estão equivocadas, bem como as suas conclusões: a 
criminalidade juvenil não vem aumentando, tampouco os adolescentes têm se tornado mais 
violentos, e a redução da idade penal ou a ampliação do limite de tempo de internação de 
adolescentes não encontra respaldo fático que o suporte, muito menos se apresentariam 
como medidas adequada para a diminuição da criminalidade.

Medidas como estas de endurecimento penal têm acarretado um efeito contrário ao 
pretendido: mais violência e negação de direitos humanos.

Deve-se destacar, no entanto, que esta postura legislativa de endurecimento penal não é 
exclusiva na temática da infância, mas sim geral, afetando todos os temas. Em pesquisa 
realizada por Laura Frade (2007) em sua tese de doutorado, foram analisados projetos de 
lei referentes à criminalidade, nos anos de 2003 a 2007. Dos 646 projetos de lei analisados, 
apenas 20 não propunham o aumento das penas, maior restrição da execução penal ou 
nova tipificação de crimes. Em sua grande maioria, foram propostos de forma casuística, 
influenciados pela mídia:

O Parlamento brasileiro se alinha, em termos de produção legal, com as 
idéias neo-conservadoras [sic] que tomam os governos e os Estados no 
mundo. Focadas no endurecimento da legislação e criação de mecanismos 
de controle social ainda mais rígidos. (FRADE, 2007).

Corre-se o risco, hoje, de que toda normativa de proteção à infância e à juventude seja 
desprezada, dando lugar a projetos oportunistas e casuístas, fundados em premissas 
equivocadas de combate à criminalidade. É preciso que a sociedade se mobilize em defesa 
dos direitos da infância, como base de um Estado Democrático de Direito que tenha opções 
de emancipação e valorização da infância e da juventude, e não de seu encarceramento.

7  
Dados levantados pela 
CAP – Coordenadoria 
de Análise e Planeja-
mento da Secretaria 
de Segurança Pública 
de São Paulo, 2004.
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Independência ou 
morte?!
A construção de um 
caso no PPCAAM

RESUMO

Este artigo discute as dificuldades de se construir um caso clínico no âmbito 
do PPCAAM Minas. Além disso, apresenta similitudes entre as histórias de 
Esaú e Jacó, obra literária de Machado de Assis, e a metodologia do Programa 
de Proteção às Criança e Adolescentes Ameaçados de Morte de Minas Gerais, 
utilizando, para isso,  a singularidade de dois irmãos gêmeos e seus processos 
de identificação e subjetivação frente às demandas do outro do social.

PALAVRAS-CHAVE
 
Identificação, Édipo, Desejo

Jairo M. Nascimento
Viviane da Costa Gomes
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Escrever um caso sobre crianças, ado-
lescentes e seus familiares, ou a falta deles, 
não é tarefa fácil quando se faz parte de um 
programa, como o Programa de Proteção 
às Crianças e Adolescentes Ameaçados de 
Morte de Minas Gerais (PPCAAM Minas). 
Não que o público desse programa seja 
formado por pessoas extremamente 
diferentes daquelas que habitualmente 
conhecemos ou daquelas assistidas por 
outros programas sociais. Ao contrário 
disso, a grande maioria do público desse 
programa, especificamente, está inserida 
em algum ponto da rede de atendimento. 
No entanto, a dinâmica de trabalho ocorre, 
em sua maioria, de maneira tão frenética, 
que parar para refletir, elaborar e escrever 
torna-se um exercício constante e hercúleo, 
postergando a construção do caso para 
algum momento futuro de calmaria que 
nunca vem.

Sendo assim, nas próximas linhas tentare-
mos transmitir um caso inusitado: o 
acolhimento, no PPCAAM Minas, de dois 
adolescentes, irmãos gêmeos, e suas 
diferentes saídas frente à demanda do 
Outro social.

Vale ressaltar que a escolha dos nomes 
fictícios para estes adolescentes se dará 
na assimilação dessa história com a obra 
literária Esaú e Jacó, de Machado de Assis. 
Tal romance discorre sobre a história de dois 
irmãos gêmeos, simetricamente opostos, 
ou seja, idênticos até mesmo na oposição 
ferrenha de um para com o outro. Um é 
dissimulado e cauteloso; o outro, arrojado e 
impetuoso. Ambos discordam entre si fren-
te à vida, na política, sempre em campos 
opostos, um contra o outro, chegando a 
cortejar uma única mulher. O que os une 
é exclusivamente o amor extremado pela 
mãe. A discordância entre os dois inicia-se 
ainda quando estão no útero e se estende 
pelo resto de suas vidas, como veremos a 
seguir.

Esaú e Jacó têm 14 anos de idade. São 
frutos de um relacionamento amoroso 
entre sua mãe e um homem mais jovem. 
O pai dos adolescentes possui outros filhos 
na comunidade, com outras mulheres, mas 
somente os gêmeos foram assumidos por 
ele. De acordo com a mãe, durante grande 
parte da vida desse homem, ele esteve 
preso, acusado de cometer diversos crimes. 
Porém, durante as visitas domiciliares, ele 
esteve sempre ao lado dos gêmeos. Apesar 
disso, os adolescentes foram registrados 
pelo pai somente há, aproximadamente, 
quatro anos, a fim de que este tivesse 
direito à visita familiar no presídio, entre 
outros acordos internos existentes nessa 
instituição.

Os gêmeos chegaram à equipe de 
atendimento do PPCAAM Minas por meio 
da Vara da Infância e Juventude de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, conforme decreto 
n° 44.838, de 19 de junho de 2008, que 
regulamenta a Lei n° 15.473 de 28 de 
janeiro de 2005. O Juizado e o Ministério 
Público, através da Promotoria da Infância 
e da Juventude, são as portas de entrada 
para o Programa de Proteção. Assim, os 
gêmeos foram ouvidos e avaliados pela 
equipe técnica, que identificou a seguinte 
ameaça: durante uma visita domiciliar, 
o pai dos adolescentes, num desacordo 
com determinado comparsa, cometeu dois 
homicídios: retirou a vida de dois irmãos. 
A família dos jovens mortos, para vingar-
se do algoz, ameaçou tirar a vida daqueles 
que eram conhecidos pela comunidade 
como seus únicos filhos. Desde então, os 
gêmeos encontram-se institucionalizados, à 
espera de uma nova moradia, onde possam 
circular com segurança e tranqüilidade, 
sem qualquer risco de serem localizados, 
uma vez que não poderão retornar à 
comunidade de origem.

Os gêmeos em nada se parecem um com 
o outro. Jacó é um rapaz esguio, de pele 
clara, falante e muito articulado. Esaú tem a 
estatura baixa, pele mais escura, não é dado 
a muitas palavras, porém, é impulsivo.
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Durante as primeiras entrevistas, tanto com os adolescentes quanto com a mãe foi possível 
perceber a comparação a que são assujeitados por ela e por outros atores sociais. De um 
lado, Jacó, humilde, educado, obediente, bom ouvinte, companheiro, que está sempre 
do lado do bem; do outro, Esaú, o que apronta, não obedece, faz aquilo que lhe dá na 
telha, envolvido com o crime, sempre metido em confusões. Tal comparação torna-se 
mais evidente quando a mãe nos fala: “Por que Esaú não é humilde como o Jacó? Ele 
não pode ter nascido de mim. Acho que não é meu filho... os dois nasceram juntos, foram 
feitos juntos, na mesma hora, no mesmo dia.” Nesse momento, a mãe desabafa com choro 
silencioso, pedindo socorro para que nada aconteça ao filho Esaú. Mesmo assim, duvida 
da sua maternidade. Acredita que por terem sido gerados juntos, nascidos juntos, não 
poderiam ser tão diferentes, diante de sua genética imaginária.

O conflito entre os irmãos, entretanto, pode ter causa alegórica da luta entre o bem 
e o mal ao longo da história da sociedade, ou, na atualidade, diante das disputas de 
territórios, principalmente nas periferias. Por outro lado, ao considerarmos os escritos de 
Freud sobre o Complexo de Édipo, revelado na adoração à mãe, podemos afirmar que o 
amor por essa mulher faz com que os irmãos se lancem um ao outro. 

O Complexo de Édipo, em poucas palavras, nada mais é do que “um conjunto organizado 
de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais” (LAPLANCHE; 
TAMEN; PONTALLIS, 2001). Ele desempenha um papel fundamental na estruturação da 
personalidade e na orientação do desejo humano. E talvez ilustre o momento que os 
adolescentes estão vivenciando: a superação da escolha do objeto de desejo.

Conforme o Guia de Procedimentos, o PPCAAM Minas divide-se em três equipes com 
funções distintas, que atuam em momentos diferentes ao longo da passagem do 
adolescente e de seus familiares pelo programa. A equipe de atendimento realiza a 
triagem dos casos encaminhados, por meio de uma análise criteriosa a partir da escuta 
do adolescente e de seus responsáveis, sempre que possível com o auxílio do parceiro 
da rede que o encaminhou. Em caso de inclusão, providencia os encaminhamentos 
emergenciais que garantem a integridade física e psicológica do adolescente e de seus 
familiares, identificando locais de segurança, realizando traslados e firmando os primeiros 
combinados. A seguir, o caso passa aos cuidados da equipe de acompanhamento. Nessa 
etapa, o adolescente e seus familiares passam a lidar com questões, como adaptação à 
nova moradia, reinserção social, retorno à escola, cumprimento de medida socioeducativa, 
quando for o caso, profissionalização, emprego etc. Nessa fase, o acompanhamento se dá 
em torno da garantia da efetividade dos combinados realizados durante o atendimento, 
através de visitas domiciliares e institucionais. Para tanto, é necessário que o técnico de 
referência levante as demandas necessárias para que todo o grupo familiar possa transitar 
com segurança, livre de ameaças, e freqüentar a rede de serviços nesse novo local de 
moradia. A terceira equipe, denominada equipe de apoio, é constituída por educadores 
sociais que darão suporte aos técnicos durante os atendimentos e acompanhamentos dos 
adolescentes incluídos no PPCAAM. O objetivo dos educadores sociais é buscar a garantia 
da execução dos encaminhamentos necessários no caso.

A apresentação de parte da metodologia de trabalho faz-se necessária para o 
bom entendimento da questão por vir. Quando Esaú e Jacó chegaram à equipe de 
acompanhamento, trouxeram consigo uma carga de posicionamentos familiares e ins-
titucionais a partir da qual foi possível depreender a representatividade, em cada um, do 
bem e do mal. “De hábito, aliás, é nisso que consiste nossa abordagem – em captar o que 
é dito para além do que se quer dizer” (LACAN,1999, p. 169).



58

Revista PPCAAM Minas | Ano 1 | Número 1 | DEZ 2008

Em um momento tão delicado de suas vidas, serem ameaçados de morte no local onde 
nasceram, viveram praticamente toda a infância e o início da adolescência, a construção 
de suas identidades, individualidades e personalidades próprias, provoca um corte 
significativo em suas vidas. Jacó afirma que seu pai desgraçou suas vidas. Que ele não 
deveria ter feito isso, que sente muita raiva. Mas, em outros momentos, desabafa sobre 
a falta que sente do pai, pois ele nunca esteve presente para ajudá-lo a fazer o dever 
de casa, levá-lo a escola, passar seu aniversário e natal junto à família. Esaú, por outro 
lado, afirma que ele e seu irmão estão vivenciando tal situação de ameaça por sua culpa. 
Que a atitude de seu pai foi somente para protegê-los. E que, por isso, deverá voltar para 
o morro e fazer o que seu pai sempre fez. Ao ser questionado sobre o risco de morte, 
responde apenas: “se eu morrer, amanhã faz dois dias... um dia eu vou morrer mesmo!”

Freud, em seu texto “Romances familiares”, afirma que quando o indivíduo cresce, ele 
se livra da autoridade de seus pais, constituindo um dos mais necessários, ainda que 
mais dolorosos, resultados de todo o seu desenvolvimento psíquico: a própria identidade, 
personalidade, crítica e autonomia. Diante desse fragmento, é possível entendermos 
a identificação desses irmãos gêmeos com seu pai, seja na afirmação ou negação do 
mesmo:

O desejo mais intenso e mais importante da criança nesses primeiros anos 
é igualar-se aos pais (isto é, ao progenitor do mesmo sexo), e ser grande 
como seu pai e sua mãe. Contudo, ao desenvolver-se intelectualmente, 
a criança acaba por descobrir gradualmente a categoria a que seus 
pais pertencem. Vem a conhecer outros pais e os compara com os seus, 
adquirindo assim o direito de por em dúvida as qualidades extraordinárias 
e incomparáveis que lhes atribuíra. Os pequenos fatos da vida da criança 
que a tornam descontente fornecem-lhe um pretexto para começar 
a criticar os pais; para manter essa atitude crítica, utiliza seu novo 
conhecimento de que existem outros pais que em certos aspectos são 
preferíveis aos seus. (Freud, 1969, p. 243).

Durante o acompanhamento, Esaú apresentou muitas dificuldades de adaptação e 
permanência no Centro de Passagem. Foi transferido de centro e, posteriormente, por 
determinação judicial, para o mesmo abrigo em que ainda se encontra seu irmão. Após 
atritar-se com o educador social do abrigo, principalmente pelo desejo expresso de não ficar 
no mesmo local que o irmão, retornou ao primeiro Centro de Passagem, onde se encontra 
até a presente data. Os técnicos de referência, juntamente com um dos educadores sociais, 
intensificam as visitas semanais às instituições onde os irmãos se encontram. O objetivo 
é proporcionar um espaço de fala para que cada um, sobretudo Esaú, possa se apropriar 
da sua própria história, das suas características pessoais e, concomitantemente, elaborar 
uma borda mínima ao desejo inconsciente. Além disso, pretende-se trabalhar questões 
como a volta à convivência familiar, fora do circuito de ameaças, e as diferenças pessoais 
de cada um dos irmãos. Nesse momento, procura-se fazer frente à grande dificuldade 
apresentada pelas equipes técnicas das instituições no trato das reiteradas atuações de 
Esaú que, sentindo-se desconfortável no lugar, foge do local com freqüência.

Durante as visitas institucionais, os técnicos do PPCAAM eram informados pelos 
responsáveis e funcionários das instituições a respeito da facilidade de lidar com Jacó e 
das dificuldades com Esaú. Este, sempre muito calado e agressivo, apresenta-se impaciente 
quanto à espera pelas providências incumbidas à mãe. Jacó, não. Sempre cativante, boa-
praça, tranqüilo, até ajuda a mãe na procura por uma nova moradia nas imediações do 
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abrigo, condição primeira para o retorno 
dos adolescentes à convivência familiar.

Com o intuito de diminuir a ansiedade 
dos adolescentes relacionada ao retorno 
à convivência familiar e, sobretudo, 
preocupados com Esaú e suas atuações, os 
técnicos e o educador social do Programa 
realizaram dois passeios na região 
metropolitana, em locais que gostariam de 
conhecer. Em troca, lhes foi pedido paciência 
e tranqüilidade, o que se traduziria na boa 
conduta de ambos durante a permanência 
nas instituições em que se encontravam 
naquele momentos. Esaú e Jacó disseram 
que o segundo pedido era difícil demais 
para que pudessem cumpri-lo. Cumprimos  
o combinado e realizamos o passeio. 
Durante o caminho dessa grande viagem, 
todas as perguntas dirigidas a Esaú eram 
imediatamente respondidas pelo irmão. 
Insistimos que cada um deveria responder 
na sua vez o que lhe fosse perguntado, 
mas Jacó não só respondia as perguntas, se 
antecipando, como zombava do irmão em 
suas respostas. Esaú aceitava sem polemizar 
e até com certa dose de carinho com o 
irmão opressor. Lembra-se que dizíamos 
anteriormente sobre o estigma que paira 
sobre as cabeças de Esaú e Jacó? Esaú, o 
difícil, Jacó, o bonzinho? Pois é, aqui nos 
parece estar o ponto-chave dessa história 
de amor e ódio.

O passeio teve efeitos. Os adolescentes 
ficaram mais calmos. Enquanto isso, eram 
realizados atendimentos com a mãe, durante 
os quais foi possível perceber a dificuldade 
que ela encontrava para conseguir outro 
local de moradia. Sabe-se que não se trata 
apenas de uma simples mudança de local 
de moradia. A territorialidade traz consigo 
o pertencimento, a história do sujeito, sua 
dinâmica social e econômica, sua memória 
afetiva e cultural.

Há mais ou menos 37 anos, a mãe e seus 
familiares mudaram-se para o morro, 
saídos do interior de outro estado brasileiro. 
Hoje, com 43 anos de idade, ela possui 

seis filhos (fora os abortos realizados). 
Seu primogênito é fruto de uma violência 
sexual acometida por seu padrasto. Como 
conseqüência, seu tio materno cometeu 
um crime, assassinando o cunhado. 
Posteriormente, teve duas meninas, um 
menino e, por último os gêmeos. Cada filho 
é fruto de um relacionamento com um 
homem da comunidade. Os pais de seus 
três filhos do meio nunca os assumiram. 
Porém, todos ainda moram na comunidade 
e atualmente possuem família constituída. 
De acordo com a mãe, seu sonho, desde 
menina, era ter nove filhos, um marido e 
morar numa casa de dois andares. Como 
ela mesma concluiu, “os filhos eu tive, 
contando com os que foram embora; a 
casa, mesmo que um barracãozinho, eu 
estou arrumando... é bem jeitosinha... tem 
dois quartos, um banheiro e uma cozinha... 
todos os fios dentro da parede... mas o 
marido que tanto sonhei... os homens que 
tive só desgraçaram minha vida”.

Esaú gosta muito de carros, é o seu assunto 
predileto. O adolescente relatou, certa vez, 
de forma muito eloqüente, que o seu sonho 
era ter um carro e nele colocar “umas rodas 
nervosas”. Sabe-se que, apesar do pai dos 
adolescentes não conviver com os mesmos, 
Esaú desenvolveu uma forte identificação 
com ele. Tem no pai sua referência 
masculina. No entanto, sabe-se que o pai 
dos adolescentes é ladrão de carros, “carros 
finos”, afirma um dos gêmeos, “e até de 
ambulância!”. Joel Door (1995) nos afirma 
que o primeiro gênero de identificação 
definido por Freud, a identificação com o pai, 
também designa identificação a um ideal. 
Este constitui-se de uma identificação da 
criança com o pai simbólico, convergindo 
esse ideal para si próprio. Nesse momento, 
é instaurado um significado que sobrepõe a 
ausência do pai ou a falta da lei paterna.

Como se não bastassem as dificuldades 
anteriormente apresentadas, dão entrada 
no Centro de Passagem dois adolescentes 
vindos do mesmo local da família dos 
gêmeos. Ambos reconheceram Esaú. Por 
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medida de segurança, Esaú foi imediatamente transferido para outro Centro de Passagem 
da rede municipal. Nesse último centro, a segurança de Esaú ficou mais fragilizada e, 
conforme análise do juiz responsável pelo caso, os irmãos não deveriam permanecer 
separados. Foi por ele determinado que Esaú permanecesse no mesmo abrigo que Jacó. 
Esaú não concordou, desafiando o juiz. Ele fugiu da Vara da Infância e Juventude e, ao 
fim do dia, pediu para ser acolhido no referido Centro de Passagem. No dia seguinte, foi 
transferido para o abrigo conforme a decisão judicial.

Nessa nova instituição, Jacó rapidamente se adaptou e vem caminhando tranqüilamente. 
Esaú, ao contrário, não teve a mesma reação: não se alinhou com os demais adolescentes, 
bate de frente com as regras da casa, e afirma, com todas as letras, “não quero ficar 
aqui. Não gosto daqui. Não sou obrigado a ficar com o meu irmão. Cada um deve seguir 
a sua vida, ele tem a vida dele e eu a minha. Não sou obrigado a fazer tudo o que 
ele faz”. Nesse momento, os técnicos decidiram por realizar, separada e individualmente, 
os atendimentos aos irmãos. Não sabemos ao certo se tal posicionamento se deveu às 
pontuações realizadas, mas, o fato é que, durante o atendimento, apresentamos a Esaú e 
a Jacó as diferenças entre eles, por meio de um paralelo. Os técnicos, com cada um dos 
irmãos, em momentos diferentes, iniciaram uma série de questionamentos sobre a vida 
deles no morro antes da situação de ameaça de morte e depois. O objetivo era fazer com 
que percebessem a situação vivenciada, partindo para a construção de algo proveniente 
do desejo de cada um para o futuro, sabendo das mudanças que estão acontecendo e que 
poderão acontecer, em vez de algo imposto, em que a Lei do Juiz deve ser respeitada sem 
qualquer desacordo. Assim, nos afirma Joel Door (1995):

Uma outra maneira de lembrar que o advento do sujeito desejante não 
se institui senão de sua relação com o Outro, o qual ordena para ele seu 
assujeitamento ao significante. [...] Em outras palavras, o sujeito percebe 
que ser o objeto do desejo do Outro não é suportável a não ser que este 
último possa lhe ser significado.

Miller (1995) nos afirma que, a partir da fala, o sujeito suspende uma marca do seu dito, 
e somente a partir dela poderia receber sua absolvição, devolvendo-lhe o seu próprio 
desejo. Falar do desejo, então, pode nos parecer impossível, pois este é incompatível com 
a fala. Incapturável na sua totalidade, ele age e aparece no silêncio. O que, para Miller 
(1995), não significa calar o que não se pode ser dito. 

Nesse sentido, um trabalho ainda está por vir, o trabalho de permitir que Esaú encontre 
sua diferença ultrapassando sua identificação com o pai, possibilitando, dessa forma, 
a construção de um caminho só seu, único, singular; ou seja, encontrando a sua 
independência.
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RESUMO

Discutir a relação entre mídia, infância e juventude envolve diversas questões, 
desde os efeitos da televisão na formação da pessoa em desenvolvimento, até 
as medidas de regulação para a proteção da criança e do adolescente, por 
exemplo. Neste artigo, apesar de abordar outros pontos, o foco se concentrará 
no aspecto jurídico da regulação de mídia, especialmente a televisão.
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Introdução

A preocupação com a influência das técnicas modernas de comunicação sobre a sociedade 
existe, pelo menos, desde Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, ao lançar o conceito 
de indústria cultural. Trata-se de admitir que as formas de comunicação (na época o 
cinema e o rádio) são negócios que exploram a cultura, definindo seu “consumo”. A 
indústria cultural, nas palavras de Adorno, “impede a formação de indivíduos autônomos, 
independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente”, por ser entendida como 
uma das principais fontes, quase exclusiva, de formação da sociedade. (ADORNO, 1971, 
p. 295)

Corroborando essa idéia e trazendo-a para a atualidade, Jesús Martin-Barbero afirma:

...o papel central inquestionável que a mídia tem no mundo atual parece 
desproporcional e paradoxal em países da América Latina, onde necessidades 
básicas em educação e saúde ainda não foram supridas; países onde crescente 
desigualdade fragmenta a sociedade e enfraquece os meios e mecanismos de 
comunicação.” (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 280).

Discutir mídia e sua influência sobre crianças e adolescentes é um tema premente, dada a 
importância da televisão no atual cenário brasileiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas – IBGE, em 2005, a média de domicílios brasileiros com televisão 
era de 91,4%. É um número expressivo, sendo superior ao número de domicílios com rádio 
(88%) ou até mesmo com geladeira (88%). Em um país onde a taxa de analfabetismo 
atinge mais de 10% da população, a televisão torna-se a principal fonte de acesso à 
cultura e à informação (IBGE, 2005).

Ainda, segundo o instituto de pesquisa Eurodata TV,1 as crianças brasileiras são as que 
mais tempo ficam diante da TV. Isso corresponde à média de três horas e meia diárias (ou 
24 horas semanais) assistindo à televisão — contra aproximadamente 20 horas semanais 
na escola.

A relação da criança e do adolescente com o conteúdo da mídia televisiva suscita diversas 
questões, como, por exemplo, a reflexão acerca da programação a que esse público tem 
acesso — desde programas feitos especialmente para a faixa etária (incluindo os de caráter 
educativo e os de exclusivo entretenimento) até programas feitos para adultos. Outro 
ponto relevante diz respeito à relação de consumo despertada pela televisão, diretamente 
referida à publicidade dirigida ao público infanto-juvenil em seus diversos aspectos — 
conteúdo, forma de apresentação etc.

Partindo dessas questões, podemos encontrar importantes estudos e pesquisas que 
tratam da influência psicossocial da televisão sobre crianças e adolescentes. Este artigo 
não pretende fazer essa abordagem, mas a considerará pressuposto. Aqui, pretendo 
avaliar as opções jurídicas de regulação da televisão para a proteção das crianças e dos 
adolescentes.

Iniciando com uma reflexão sobre a função da regulação de mídia, passo a analisar o 
contexto brasileiro de proteção a crianças e adolescentes nesta esfera. Maior destaque é 
conferido à classificação indicativa de programas televisivos, já que essa é a experiência 
de regulação de mídia mais desenvolvida no Brasil. Por fim, faço um breve apanhado de 
experiências internacionais, para ilustrar novas possibilidades apresentadas em outros 
países.

1 
Dados de 2004 
apresentados pela ins-
tituição na MipCom 
Júnior – feira interna-
cional destinada à TV 
infanto-juvenil.
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Regulação de mídia e democracia

O controle da mídia está presente nas mais democráticas sociedades do mundo. Um 
estudo da ANDI – Agência de Notícia dos Direitos da Infância – analisou 18 países que 
contam com alguma forma de regulação de mídia. Foram usadas referências que remetem 
à avaliação do grau de democracia de cada país, tais como o Índice de Desenvolvimento 
Humano — IDH (desenvolvido pelo PNUD), a posição no Ranking de Mortalidade Infantil 
para Crianças com Menos de 5 Anos (desenvolvido pela UNICEF), a posição no Ranking 
de Liberdades, a posição no Ranking de Liberdade de Imprensa da Freedom House 
(desenvolvidos pela ONG Freedom House) e a pontuação no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes — PISA (desenvolvido pela OCDE).

Dentre os 18 países analisados, no indicador em que tem melhor desempenho, o Brasil 
mantém a 14ª posição. Quer dizer, considerando que os países mais bem avaliados exercem 
alguma forma de regulação de mídia (e o Brasil não exerce quase nenhuma), percebe-se 
que essa forma de atuação estatal não afeta necessariamente a democracia de um país, 
podendo, inclusive, fortalecê-la (ANDI e DEJUS, 2006, p. 119).

O estado democrático historicamente justificou sua intervenção na mídia em função de seu 
papel social e econômico. Políticas públicas nessa área têm sido implementadas a despeito 
do contra-argumento de que, somente em um ambiente de mercado desimpedido, a mídia 
pode ser livre de todos os obstáculos e garantir absoluta liberdade de expressão. Com a 
transformação do papel da mídia simultaneamente à globalização das comunicações, essas 
instituições são cada vez mais centrais ao desenvolvimento cultural e à ativa participação 
dos cidadãos na vida pública (RABOY et al., 2001, p.105).

Nesse sentido, Terry Flew atesta:

por causa do alto significado social, político e cultural ligado à mídia de 
radiodifusão, por causa da baixa capacidade do mercado para suprir seus 
objetivos e do baixo nível da capacidade de intervenção por parte das 
audiências, os governos intervêm ativamente em prol de uma comunidade 
mais ampla de interesse público, ou no interesse de seções específicas da 
sociedade, tais como as crianças. (FLEW, 2006, p. 286).

Othon Jambeiro faz um resumo das principais justificativas para a intervenção estatal nos 
sistemas de radiodifusão:

[Tal intervenção] nasceu tendo como base a concepção de que aqueles 
serviços utilizam um bem público — o espectro eletromagnético — sendo, 
desta forma, normal e necessário o controle exercido pelo Estado, ou 
por entidade para este fim constituída. Esta concepção tornou-se 
comum em todo o mundo, mesmo quando o uso desse espectro não 
tinha interesses comerciais [...] Outra justificativa diz respeito ao caráter 
intrusivo da radiodifusão, particularmente no que se refere às crianças 
e adolescentes. Daí têm resultado regulamentos — em alguns países 
mais, em outros menos — rigorosos, relativos à decência, violência, sexo, 
bebidas alcoólicas, drogas, produtos tóxicos etc. A terceira justificativa é 
a que reconhece a universalidade e a influência da radiodifusão, de onde 
deriva a necessidade de regulamentação sobre justeza e equilíbrio dos 
noticiários, imparcialidade política, não incitamento a ódios raciais, de 
classe, de etnia, de religião etc. (JAMBEIRO, 2003, p.126).
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O autor ainda aponta que:

...países mais avançados em termos de estímulo e proteção aos direitos do 
cidadão e ao exercício da cidadania utilizam também como justificativa 
a necessidade de garantia de pluralismo e diversidade da programação, 
em cada emissora, não importando que haja, em determinado espaço 
geográfico, poucas ou muitas opções de serviços de radiodifusão. 
(JAMBEIRO, 2003, p.126).

Também são levantadas questões como concentração dos meios e necessidade de 
competição, além do “estabelecimento de claros e democráticos procedimentos para 
permitir que novos provedores tenham acesso ao espectro” (JAMBEIRO, 2003, p.126).

A discussão sobre regulação de mídia pode ser dicotômica — de um lado, os defensores da 
atuação incisiva para a proteção dos interesses sociais; de outro, aqueles que defendem 
a “desregulação” total, como única forma de garantir a liberdade de expressão. No 
entanto, vemos que “controle” não é sinônimo de “censura” e que ele é realizado nas 
mais democráticas sociedades do mundo, a fim de proteger os direitos e interesses dos 
cidadãos, especialmente das crianças e dos adolescentes.

Legislação brasileira

Rogério Faria Tavares explica que, no Brasil,

...as regras legais relacionadas ao tema da comunicação social não 
estão reunidas num código específico, num único documento. Elas estão 
dispersas pelo ordenamento jurídico pátrio e possuem graus diferentes 
de abrangência. O conjunto destas normas é o que se tem chamado, 
ultimamente, de direito da comunicação. Ele é o campo do conhecimento 
jurídico que regula a existência e a atuação dos meios de comunicação 
social. Dele fazem parte a Carta Magna, emendas constitucionais, leis 
complementares e ordinárias. (TAVARES, 2008).

A primeira constatação acerca da legislação sobre comunicação social no Brasil é de 
que ela é anacrônica e não supre as necessidades atuais do setor. O Código Brasileiro 
de Telecomunicações foi elaborado em 1962 (Lei nº 4.117/62), o Decreto-Lei que o 
regulamentou data de 1967 (Decreto-Lei nº 236/67), em plena ditadura militar, assim 
como a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67). Por fazerem referências diretas à censura, 
diversos dispositivos destes diplomas são considerados inconstitucionais.

Guilherme Canela, ao realizar uma pesquisa que não pretendeu ser exaustiva, enumerou 
70 diplomas legais relacionados ao setor de comunicação ainda em vigência no Brasil 
(CANELA, 2004, p. 10). São leis, decretos, portarias e normatizações esparsas, muitas vezes 
conflitantes entre si. “Esta confusão jurídica e o caráter ultrapassado de nossa legislação 
acabaram por concretizar uma situação de vazio regulatório.” (CANELA, 2004, p.10).

Na Constituição Federal de 1988, os incisos IV, V, IX, XII e XIV do artigo 5o, combinados com 
os artigos 220 a 224, disciplinam a questão da comunicação social. Nesses dispositivos 
são estabelecidas algumas ressalvas à liberdade de expressão e de imprensa, em função da 
observância dos demais princípios constitucionais. O caput do artigo 220 dispõe que não 
haverá qualquer restrição à comunicação, observado o disposto na Constituição. O § 3°, 
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inciso I, do mesmo dispositivo, aponta para a legitimidade da lei federal regular algumas 
formas de expressão, e o inciso II dispõe que se deve garantir aos indivíduos meios legais 
para que se defendam de programações que contrariem o disposto no artigo 221.

Segundo o artigo 221, inciso I, da Constituição, a produção e a programação das emissoras 
de rádio e televisão atenderão a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 
É evidente que os meios de comunicação não devem ater-se exclusivamente a essas 
finalidades, mas devem ter, ao menos, sua programação orientada por esses princípios. 
Quer dizer, o artigo 221 traz os princípios a serem seguidos pelos programas de rádio 
e televisão, que podem — e devem — ser desenvolvidos e concretizados pela legislação 
infraconstitucional. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, em seus artigos 
74 a 77, segue tais diretrizes ao dispor sobre a classificação indicativa, como se verá 
adiante.

A Constituição de 1988 estabeleceu, deste modo, diretrizes para a mídia. Eliminou 
definitivamente a censura, trouxe dispositivos que visavam impedir o uso político das 
concessões e abriu espaço para futuras regulamentações, especialmente sobre o conteúdo 
das programações e a proibição de monopólios. Definiu, ainda, os princípios da comunica-
ção social, a participação de capital estrangeiro e a criação do Conselho de Comunicação 
Social.

No entanto, “os principais artigos da Constituição Federal relativos à Comunicação Social 
permanecem sem regulamentação”, como afirma Bia Barbosa (BARBOSA, 2006, p. 312). 

No mesmo sentido, afirma Edgar Rebouças que:

...a falta de vontade política do Executivo Federal, associada a interesses 
dos detentores do controle privado dos veículos de comunicação — 
entre eles, dezenas de parlamentares e governantes — faz com que a 
regulamentação de alguns enunciados constitucionais jamais passem de 
discussões vagas e infindáveis nas comissões e nos plenários da Câmara 
e do Senado. (REBOUÇAS, 2003, p. 3).

De qualquer modo, ainda que não sejam suficientes, é importante registrar algumas leis 
que dispõem sobre aspectos regulatórios específicos, tais como a obrigatoriedade dos 
aparelhos de televisão conterem dispositivo bloqueador de programação violenta (lei nº 
10.359/01, substituída pela Medida Provisória 195/04) e a lei nº 10.702/03, que restringe 
publicidade de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas e medicamentos, entre outros.

No que se refere à regulação de mídia, especialmente a de conteúdo, a principal inovação 
legal veio da regulamentação da classificação indicativa, como se vê a seguir.
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Classificação indicativa no Brasil

A classificação indicativa no Brasil é realizada pelo Departamento de Justiça, Classificação, 
Títulos e Qualificação — DEJUS, da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça 
(por competência atribuída pela Lei nº 10.359/01 e pelo Decreto nº 6.061/07). Na prática, 
trata-se da maior atuação regulatória da mídia no Brasil. 

A previsão da classificação indicativa decorre do artigo 21, inciso XVI e do artigo  220, inciso 
I da Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, entre seus artigos 74 a 
77, também trata da necessidade de classificação dos programas audiovisuais de acordo 
com as faixas etárias próprias. A regulamentação infraconstitucional da classificação 
indicativa teve início em 1990, por meio da portaria 773. No entanto, as tentativas de 
efetivar tal regulamentação começaram tardiamente, a partir do ano 2000, com a edição 
da portaria 796. Atualmente, o tema é disciplinado especialmente pela portaria 1.220, de 
2007, do Ministério da Justiça.

A inclusão da classificação indicativa na Constituição Federal veio precedida de algum 
debate, já que a principal preocupação do constituinte era criar uma carta garantista de 
liberdades, e o questionamento estava em torno da possibilidade de a classificação ser um 
resquício da censura vivida no Brasil durante o período militar. Sobre este aspecto, José 
Eduardo Elias Romão explica que “[a] classificação não institui, de forma dissimulada, 
a auto-regulamentação e muito menos a censura” (ROMÃO, 2006, p. 18). Ainda que o 
Estado retire das mãos do mercado a responsabilidade pela classificação, não se trata de 
cerceamento da liberdade de expressão, uma vez que as atividades seguem rigorosamente 
os textos normativos amparados na Constituição, com modelos e formas de atuação 
estritamente democráticas.

Nesse sentido, José Afonso da Silva pondera que 

...a liberdade é um dos valores que a Constituição tem como supremos 
(preâmbulo), mas a mesma Constituição impõe à família, à sociedade e 
ao Estado o dever de preservar a criança e o adolescente (art. 227). Isso 
possibilita tomar medidas para garantir os valores que a Constituição 
reconhece à criança e ao adolescente. (SILVA, 2005, p. 252).

Como foi visto, a regulação pretende fortalecer as estruturas democráticas e garantir 
direitos. No caso da classificação indicativa, a tutela principal diz respeito aos direitos 
das crianças e adolescentes. Isso já afasta a regulação da “censura”, uma vez que esta 
entra em cena para privilegiar os interesses de alguns e age sempre contra os ideais 
democráticos.

Ainda quanto à constitucionalidade da classificação indicativa, Luís Roberto Barroso, em 
parecer de consulta a ele encomendada, no âmbito da promulgação da portaria 796/00, 
entende que a classificação indicativa é instrumento constitucionalmente previsto e 
legítimo, desde que não seja obrigatória e vinculante às emissoras ou exija análise prévia 
do órgão estatal competente. (BARROSO, 2001, p. 147).

Como se verá neste item, a nova regulamentação trouxe diversas inovações no processo 
de classificação, como a extinção da submissão prévia dos programas ao Ministério da 
Justiça. No entanto, a nova classificação indicativa mantém a exigência de vinculação 
das emissoras ao que foi classificado. O entendimento que embasa a constitucionalidade 
deste posicionamento é que o caráter indicativo da classificação se refere aos pais, que, 
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a partir das informações disponíveis, decidem se seus filhos podem ou não assistir a 
determinado programa.

Após a edição de inúmeras portarias, seguidas sempre de questionamentos judiciais e 
vivo debate, chegou-se ao atual modelo de classificação indicativa, representado na 
última portaria editada. Antes desse documento legal entrar em vigor, o DEJUS lançou 
o Manual da Nova Classificação Indicativa, que traz a contextualização da classificação, 
sua metodologia e critérios: 1) conteúdo violento; 2) conteúdo sexual; 3) cenas 
envolvendo drogas; 4) situações constrangedoras (cenas depreciativas ou humilhantes em 
relação a determinados grupos); 5) linguagem e 6) elementos de adequação (conteúdos 
desejáveis).

O novo modelo prevê a participação de diversos atores no processo de classificação, 
como o Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, 
o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente — CONANDA, a Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e um grupo de conselheiros e 
colaboradores. Isso visa, por exemplo, à redução da tensão entre o Estado e as empresas 
de mídia, além da democratização do processo classificatório.

Além da participação democrática, o novo modelo alterou algumas diretrizes anteriores. 
Agora, com os critérios de classificação mais definidos, é possível que as próprias emissoras 
se autoclassifiquem. Dessa forma, não há mais a submissão prévia da programação ao 
Ministério da Justiça, mas a atividade ainda será fiscalizada pelo DEJUS.

Outra questão importante na nova classificação indicativa é a vinculação da faixa horária 
à faixa etária. A portaria 1.220 determina que, ao ser classificado para determinada idade, 
o programa deve ser veiculado a partir do horário correspondente. Isso gerou retaliação das 
empresas de comunicação, sob a alegação de que isso tornava a classificação impositiva, e 
não indicativa. Como visto, a classificação é indicativa aos pais, e deve dar possibilidades 
para que estes decidam. As emissoras devem cumprir as determinações legais para que 
isso seja possível.

Também está estabelecido no novo diploma legal que as emissoras devem obedecer aos 
diferentes fusos horários do país e adequar a transmissão de seus programas neste sentido. 
Inicialmente, as empresas repudiaram esta questão, já que demandaria investimento em 
tecnologia para que a transmissão ocorresse em horários diferentes.

A partir disso, com a utilização dos elementos trazidos pelo Manual, a classificação é 
realizada de acordo com as faixas etárias. Foi preocupação dessa reformulação na 
classificação indicativa a utilização de linguagem técnica e padronizada. Para isso, 
símbolos foram escolhidos para indicar a faixa etária adequada para a programação. Cada 
faixa etária corresponde a uma faixa de horários. Foram elaboradas 6 categorias:22

A categoria 
“especialmente 

recomendada 
para crianças e 
adolescentes”, 

        ,
criada pela nova 

Classificação 
Indicativa, havia 

sido introduzida pela 
portaria anterior 

(264/07), mas não foi 
mencionada no atual 

diploma legal.

ER
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Livre para todos os públicos — veiculação em qualquer horário.
 
Não recomendados para menores de 10 anos — qualquer horário.
 
Não recomendados para menores de 12 anos — veiculação após 20h.
 
Não recomendados para menores de 14 anos — veiculação após 21h.

Não recomendados para menores de 16 anos — veiculação após 22h.

Não recomendados para menores de 18 anos — veiculação após 23h.

O monitoramento ocorre especialmente no horário livre (6h-20h), na TV aberta, salvo em 
casos especiais (identificados a partir de denúncias ou desrespeito reiterado dos critérios 
de classificação).

Ainda que o Ministério da Justiça seja o responsável pela Classificação Indicativa, ele 
não tem poder de sanção em caso de descumprimento. De acordo com a Ex-Secretária 
Nacional de Justiça, Cláudia Chagas, “para isso, existe um trabalho conjunto com o 
Ministério Público, tanto federal quanto dos estados, que são os responsáveis por tomar 
as medidas cabíveis no caso de descumprimento das regras da classificação” (CHAGAS, 
2008). O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o descumprimento dessas regras 
seja punido com multas de 3 a 20 salários mínimos.

Experiências internacionais

Faço aqui um breve levantamento de experiências internacionais de regulação de mídia 
visando à proteção das crianças e adolescentes, demonstrando como países democráticos 
atuam incisivamente nesta área.

Nos Estados Unidos, a regulação de mídia é realizada pela Federal Communication 
Commission — FCC. A classificação indicativa com base no Children’s Television Act (1990) 
é feita de forma independente, sendo as classes etárias definidas pelas emissoras, com 
apoio da FCC (que dispõe de The TV Parental Guidelines). Ela visa à proteção da criança e do 
adolescente, aborda questões de moralidade e violência e estimula programas educativos 
(core programing).

O mencionado diploma legal restringe ainda a publicidade, cria fundo de apoio 
governamental para a programação infantil e requer que os radiodifusores provenham às 
crianças programas educativos e de informação. As definições quantitativas e qualitativas 
foram debatidas e, em 1996, por meio do Telecommunications Act, a FCC criou regras 
que condicionam a renovação das licenças. Ficou definida, por exemplo, a necessidade 
de transmissão de 3 horas de conteúdo educativo e de informação por semana, além das 
restrições publicitárias.

O Telecommunication Act também passou a exigir a utilização de um dispositivo 
denominado V. Chip. Instalado em todos os aparelhos de televisão, o dispositivo identifica 
programas violentos e pode, se assim for programado pelos pais, interromper a emissão.

L
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12

14

16

18



Regulação de mídia e proteção da infância e da juventude, Joana Zylbersztajn

71

Há a expressa proibição de programas com conteúdos obscenos em qualquer horário na 
TV aberta. Existe a discussão se o conteúdo indecente também se inclui nesta proibição. 
Neste caso, há regulamentações que determinam restringir a exibição de programas 
indecentes em certas faixas de horário. A publicidade de tabaco e álcool é proibida. Nas 
demais veiculações publicitárias, exige-se que o patrocinador seja identificado.

Na Inglaterra, a regulação de mídia é conduzida pelo Office of Communication  — OFCOM. 
O Communication Act determinou que o OFCOM criasse um sub comitê de conteúdo, para 
ajudá-lo na formação da regulação de conteúdo da radiodifusão. 

Entre as regras de tratamento de conteúdo trazidas pelo OFCOM Broadcasting Code, 
estão diretrizes de proteção ao menor de 18 anos. O código estabelece como horário de 
proteção das 5h30 às 21h00. Os radiodifusores devem escolher o horário apropriado para 
a transmissão dos programas, de acordo com a adequação para cada idade, conforme 
diretrizes estabelecidas, e seguir a Television Without Frontiers Directive — diretrizes da 
Comunidade Européia.

A seção sobre “dano e ofensa” traz diversas restrições de veiculação, como linguagem 
ofensiva, violência, sexo, violência sexual, humilhação, sofrimento, violação da dignidade 
humana, linguagem ou tratamento discriminatório (por exemplo, a respeito de idade, 
deficiência, gênero, raça, religião, crenças e orientação sexual). A veiculação desses 
conteúdos não é proibida, mas deve ser evitada e sempre transmitida de acordo com o 
contexto (conteúdo editorial, rede de transmissão, horário, quais programas vêm antes 
ou depois, grau de dano ou ofensa que pode causar, possível tamanho e composição da 
audiência etc.).

Na Espanha, a proteção à criança é regulada pela Constituição, que protege o direito dos 
cidadãos à informação verdadeira e inclui a obrigação de honestidade pelos profissionais 
de comunicação (sec. 20.1, § d). Leis espanholas incorporaram a European Directive on 
Television Without Frontiers (lei geral de publicidade — 34/88 e a lei 25/94). Além disso, as 
companhias de TV, sejam públicas ou privadas, tendem a incorporar a proteção à infância 
e juventude como uma de suas diretrizes básicas (ações também previstas em lei: 4/80 — 
Estatuto do rádio e da televisão e 10/88 — televisão privada). 

A Holanda também segue as diretrizes européias. Em 1999, foi criado o Netherland Institute 
for the Classification of Audiovisual Media — NICAM, tendo em vista a proteção da 
audiência juvenil contra possíveis efeitos danosos. Sua ferramenta principal é o Kijkwijzer 
(Guia do Espectador), com pictogramas de advertência. Todo o setor de audiovisual é 
envolvido no NICAM e se auto-regula.

Na Argentina, o Comité Federal de Radiodifusión — COMFER é responsável por supervisionar 
e controlar o funcionamento, a emissão da programação e o conteúdo de rádio e TV nos 
aspectos de linguagem e horários. 

Existem, na Argentina, regras quanto ao conteúdo da programação, tais como o 
favorecimento da cultura local e a proteção à criança e ao adolescente. A classificação 
indicativa é feita pelo órgão regulador, que limita o horário de veiculação de certas 
programações. Há um guia de orientação para conteúdos (Guia do Instituto de Cinema e 
Artes Visuais — INCAA), que lista faltas graves que não podem ser cometidas em horário 
algum. 

A resolução mais recente sobre a classificação indicativa é a 830, publicada em 2002. O 
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diploma reafirma as responsabilidades das emissoras, estabelece o horário de proteção 
à criança e ao adolescente, aponta a necessidade de adequação ao fuso horário do país 
e estipula os conteúdos adequados para as faixas horárias, impondo multa em caso de 
descumprimento. Há, ainda, restrição à divulgação dos índices de audiência.

Na Austrália, o papel da Australian Communications and Media Authority — ACMA é de 
administrar códigos de práticas e padrões de radiodifusão, entre outras competências. 
O órgão monitora o efeito da regulação para garantir que responda às necessidades da 
comunidade. Privilegia-se, no país, a auto-regulação. Os códigos são elaborados pela 
indústria e registrados pela autoridade reguladora, desde que cumpram certos requisitos. 
O favorecimento do conteúdo australiano e a programação infantil são regulados por 
padrões de programação compulsórios, determinados pela agência, seguindo consultas à 
indústria e ao público. Os tópicos de conteúdo regulados pela ACMA englobam a existência 
de programação infantil.

O Children Television Standards é de observância obrigatória no país e passa atualmente 
por uma revisão. Este documento visa à proteção de crianças e adolescentes, com 
definições de conteúdos a serem transmitidos e faixas horárias conforme classificação. 
O documento fornece os padrões a serem seguidos pela programação infantil, inclusive a 
classificação indicativa. Essa legislação está sendo revista pela ACMA, “para garantir que 
as necessidades das crianças continuem a ser atingidas” (Australian Communications and 
Media Authority). O diploma atual define dois tipos de horários de proteção à criança. A 
banda “C” se refere ao período das 7h às 8h30 e das 16h às 20h30 nos dias úteis e das 
7h às 20h30 nos finais de semana e feriados. Já a banda “P” (dirigida a crianças em idade 
pré-escolar) corresponde das 7h às 20h30, nos dias úteis.

De forma correspondente, os programas especialmente feitos e recomendados para crianças 
são classificados nas categorias “C” e “P” e devem ser veiculados nos horários estabelecidos. 
As emissoras devem obrigatoriamente veicular esta programação, de acordo com a cota 
mínima estabelecida. Cada uma das bandas de horário apresenta restrições de veiculação 
de programação considerada nociva às crianças, além de restrições publicitárias, entrega 
de prêmios etc. Também é recomendada a veiculação de “drama” australiano, classificado 
na categoria “C”.

A Canadian Radio-television and Telecommunication Commission — CRTC é a autoridade 
pública independente responsável pela regulação de mídia no Canadá. O Código da 
Canadian Broadcasting Corporation sobre políticas de publicidade baniu a publicidade 
durante, imediatamente antes ou depois dos programas infantis, além de impor outras 
limitações, tais como a venda de produtos por crianças, a determinação de veiculação de 
informações claras sobre os produtos e restrições de horários. O código também proibiu 
os anunciantes de encorajar ou retratar “valores inconsistentes com a moral, ética ou os 
padrões legais da sociedade canadense contemporânea”. (LISOSKY, 2001, p. 830).

Algumas regulações esparsas foram desenvolvidas a respeito do conteúdo da programação 
no Canadá, especialmente na grade infantil. Em 1990, criaram-se regras sobre o uso de 
estereótipos; em 1993, sobre violência; e, em 1998, sobre ética. O país também utiliza o 
V. Chip para o bloqueio de programas violentos e faz diversas restrições publicitárias.
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Conclusão

Atualmente, a televisão tem papel fundamental na formação das pessoas em 
desenvolvimento e, por isso, precisa atrair especial atenção da sociedade contemporânea. 
Procurei, neste trabalho, fazer um diagnóstico sobre a possibilidade de regulação de mídia 
para a proteção da criança e do adolescente.

O Brasil é parte de todos os tratados internacionais de proteção à liberdade de expressão 
e também possui um consistente arcabouço constitucional no que se refere à garantia 
deste direito. A vedação à censura é clara e incisiva no ordenamento constitucional. 
Por outro lado, a própria Constituição Federal determina princípios a serem seguidos 
pela programação televisiva e que mecanismos de controle de mídia sejam criados, 
especialmente no que tange à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Não obstante o embasamento jurídico internacional e constitucional, o Brasil carece 
de legislação eficiente sobre a comunicação social e sua regulação. A experiência mais 
desenvolvida no país é a classificação indicativa, de iniciativa do Ministério da Justiça.

Avaliando algumas experiências internacionais, de países indubitavelmente democráticos, 
nota-se que a regulação de mídia está presente em diversos desses exemplos, podendo 
inclusive elevar o patamar democrático dos meios de comunicação social.

Por fim, considerando o papel crucial dos meios de comunicação social para a consolidação 
das democracias contemporâneas, percebe-se a relevância de uma atuação regulatória 
democrática no setor para a proteção das crianças e dos adolescentes.
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Anexo

Guia de procedimentos 
do Programa de 
Proteção às Crianças e 
Adolescentes 
Ameaçados de Morte 
(PPCAAM)

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República

O Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 
(PPCAAM) presta  atendimento e faz o acompanhamento de 100 crianças 
e/ou adolescentes simultaneamente em todo o Estado de Minas Gerais, 
estendendo essa proteção, excepcionalmente, a outros estados da federação, 
no período compreendido de 12 meses. Para cada jovem sob proteção, estima-
se a inclusão de quatro pessoas da convivência familiar do protegido.

OBJETIVO GERAL

Garantir o direito à vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a garantia de vida e, na medida do possível, preservar os vínculos 
familiares e afetivos;

Promover a proteção integral a crianças e adolescentes, bem como a de seus 
familiares, em local seguro e sigiloso;

Proporcionar acompanhamento psicossocial, socioterapêutico e assistência 
jurídica;
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Fomentar a Rede de Proteção, composta de pessoas físicas, instituições e organizações 
governamentais e não-governamentais;

Promover o acesso às políticas públicas locais de crianças, adolescentes e familiares;

Articular a inserção social e econômica de crianças, adolescentes e familiares assistidos 
pelo programa.

PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares; também poderão ser 
incluídos jovens até 21 anos, egressos de medidas socioeducativas.

RESULTADOS ESPERADOS

Garantia e proteção do direito à vida.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

As atividades e metas previstas nos objetivos gerais serão implementadas por meio das 
metodologias expostas a seguir. Cada meta corresponde aos procedimentos que serão 
seguidos na concretização de cada um dos objetivos descritos anteriormente.

META 1

Deslocamento da criança ou do adolescente, bem como de seus familiares, para localidades 
distantes do local da ameaça.

AÇÕES

Providenciar meios de transporte e traslados seguros envolvendo ações estratégicas 
e sigilosas, com a colaboração dos técnicos e educadores do programa demandando; 
quando necessário, aparato policial.

META 2

Providenciar local, moradia, abrigo e pouso em localidade segura.
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AÇÕES

Articular, junto à Rede de Proteção, local moradia ou acolhimento institucional;

Prover o apoio físico, material, financeiro e de subsistência sempre que necessário, para o 
restabelecimento dos protegidos na nova localidade;

Articular acesso às políticas públicas locais junto à Rede Social, a fim de viabilizar o 
restabelecimento dos beneficiários na nova localidade;

Objetivar, o mais breve possível, a conclusão da permanência do protegido no Programa;

Realizar ações visando a construções de laços sociais sólidos, como: inclusão produtiva, 
escola, organização financeira, participação em projetos de cultura e lazer, acesso a 
atendimentos da rede de saúde etc.

META 3

Devido ao caráter complexo que envolve a proteção do adolescente, o programa trabalha 
com uma equipe interdisciplinar para o acompanhamento dessas crianças e adolescentes 
em proteção. Essa equipe é composta por profissionais cujo currículo e formação técnica 
têm afinidade com a proposta do Programa de Proteção. Além disso, a equipe é capaz de 
trabalhar a interconexão das questões que envolvem o adolescente.

AÇÕES

As ações e intervenções específicas de cada profissional estão detalhadas no item 
“Organização e composição da equipe”.

META 4

Viabilizar e efetivar as ações e estratégias do programa.

AÇÕES

Fomentar e articular para o trabalho em rede dos serviços e sistemas de garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes, envolvendo instituições governamentais (federal, 
estadual e municipal) e não governamentais;

Promover reuniões e encontros com as Secretarias municipais, Conselhos tutelares e 
instituições da Sociedade Civil Organizada;

Divulgar e viabilizar as demandas e os encaminhamentos feitos pelo Programa de Proteção, 
a partir do início do atendimento ao adolescente;

Explicar à Rede de Proteção os procedimentos para encaminhamento de casos ao 
PPCAAM.
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META 5

Proporcionar a proteção integral as crianças e adolescentes a fim de viabilizar sua inserção 
social, educacional e econômica na nova localidade de vida.

AÇÕES

Através dos parceiros da Rede de Proteção, mediar a inserção deles nos sistemas de 
políticas públicas, realizar a transferência escolar e o encaminhamento para atividades de 
geração de renda e ocupação de mão-de-obra, quando o protegido tiver idade compatível 
para tal.

META 6

Desligamento das ações protetivas prestadas pelo Programa quando cessada a ameaça e 
garantida a proteção integral.

AÇÕES

Acompanhamento, contínuo e sistematizado, pela equipe de técnicos e educadores do 
Programa, a fim de que seja construído com os protegidos e seus familiares um projeto 
de vida no seu novo local de moradia. O acompanhamento possibilita, nessa construção 
com a criança ou com o adolescente ameaçado, bem como com seus familiares, localizar 
alguns índices que apontem o momento da interrupção das medidas e ações protetivas e 
interventivas da equipe do programa. Tais aspectos, radicalmente próprios a cada caso e 
situação da ameaça, requerem o envolvimento de cada adolescente na responsabilização 
pela nova posição que adota e imprime no seu modo de vida.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE

O PPCAAM-MG é constituído por uma equipe interdisciplinar comprometida com a 
concepção e objetivos do Programa.

Para obter o perfil técnico desejado, o processo de seleção analisa:

Interesse e disposição para pensar e desenvolver estratégias frente às contingências das 
situações de urgência;

Estrutura psicoemocional para trabalhar sob os constantes tensionamentos inerentes ao 
Programa, seu público e objeto;

A sensibilidade e o engajamento nas questões que envolvem crianças ou adolescentes, ou 
ainda, os Direitos Humanos;

Cuidado e investimento com a formação profissional;
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Experiência de trabalhos em projetos da saúde mental, de atendimento das medidas 
socioeducativas em meio aberto, adolescentes em situação de riscos, tratamento de 
toxicomania destinado a adolescentes, programas de controle de homicídio e áreas afins 
de atendimento de urgência;

Pensamento crítico e bem sustentado quanto à questão da violência, especificamente  no 
entorno do tráfico de drogas, e às mortes de crianças e adolescentes brasileiros;

Conhecimento das políticas públicas para infância e adolescência no Brasil;

Algum conhecimento sobre a situação das crianças e adolescentes e suas questões cruciais 
no cenário mundial.

Além da capacitação específica junto aos demais Programas de Proteção do Brasil, 
conduzido pela coordenação nacional, é fundamental promover a formação permanente 
dos técnicos da Equipe.

As capacitações, devidamente planejadas, devem contemplar temas específicos e áreas do 
conhecimento referentes aos direitos humanos, cidadania, adolescência, criminalidade, 
saúde mental, construção de rede social, psicologia jurídica, acesso às políticas públicas, 
entre outros levantados pelos impasses no cotidiano do trabalho.

Além das capacitações referidas acima – realizadas por breves períodos em que a equipe 
dedica-se apenas às reflexões e discussões sobre os temas abordados –, é desejável manter 
o que se nomeia de “formação permanente” da equipe técnica e construção dos casos. 
Trata-se de encontros periódicos, de preferência semanais, em que um supervisor êxtimo 
ao Programa possibilita a conversação entorno dos casos, com um relato previamente 
preparado e apresentado pela equipe técnica. Tais encontros visam a orientar quanto ao que 
é crucial em cada caso, a direção a ser dada aos mesmos no processo de acompanhamento 
e as estratégias a serem adotadas frente às dificuldades específicas ao caso.

Encontros técnicos e seminários

A formação e capacitação da Equipe Técnica se darão sob forma de encontros e seminários 
realizados por profissionais especialmente contratados com a finalidade de fornecer 
suporte teórico e prático para o desenvolvimento das atividades. Os encontros têm a 
finalidade de promover a integração da equipe do Programa de Proteção de Minas Gerais 
com os técnicos de Programas de Proteção de outros Estados, visando a partilhar e trocar 
experiências sobre o atendimento e encaminhamento de casos. Esses serão realizados 
em âmbito restrito aos membros do Programa em razão do caráter sigiloso das ações e 
estratégias adotadas no atendimento e encaminhamento dos casos.

Os seminários terão como objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos pela Equipe do 
Programa de Proteção aos Agentes e Parceiros, bem como aos membros componentes da 
Rede de Proteção. Os seminários serão realizados sob forma de oficinas e/ou palestras 
sob responsabilidade de profissionais contratados ou convidados com conhecimento 
técnico específico e direcionado para auxiliar na formação, capacitação e fortalecimento 
dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa. A divulgação das atividades realizada pelo 
PPCAAM do Estado de Minas Gerais será feita através de relatórios e publicações de 
material de conteúdo teórico-científico a fim de sistematizar e teorizar a prática e a 
dinâmica do Programa.
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A execução do processo de capacitação, bem como de outros serviços previstos nesse 
projeto, poderá ser realizada por meio de contratação de prestação de serviços de terceiros 
sempre que o Órgão Gestor não dispuser em seus quadros funcionais de profissionais 
especializados.

Organização e composição da equipe

A contratação e capacitação dos membros da equipe do Programa de Proteção a Crianças 
e Adolescentes Ameaçados de Morte é de responsabilidade do Órgão Gestor.

A equipe interdisciplinar deve ser formada pelos seguintes profissionais: 1 coordenador 
geral, 1 coordenador técnico, 3 assistentes sociais, 2 advogados, 4 psicólogos, 1 
pedagogo, 3 educadores sociais e 1 estagiário do curso de Direito, devendo ser respeitada 
a proporcionalidade de um técnico para cada 10 crianças e/ou adolescentes, considerando 
a complexidade do grupo familiar, 1 gerente administrativo e financeiro, 3 auxiliares 
administrativos, 3 motoristas e 1 faxineira.

Para viabilizar a dinâmica do atendimento e do acompanhamento, o Programa estabeleceu 
uma divisão operacional na equipe técnica. A equipe se divide em: equipe de atendimento 
e equipe de acompanhamento.

Equipe de atendimento: responsável pela avaliação dos casos encaminhados ao Programa 
através das solicitações. Responsável também por executar as ações imediatas de proteção 
e repasse dos casos à equipe de acompanhamento.

A equipe de atendimento mantém um técnico de referência permanente visando ao 
atendimento imediato das demandas de urgências, acolhidas e previamente escutadas pelas 
portas de entrada, especificamente, o Juizado da Infância e da Juventude e da Promotoria 
da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. O conselho tutelar é uma porta de entrada 
do PPCAAM-MG. Entretanto, em função das especificidades do funcionamento da rede 
em Minas Gerais, estabelecemos que, após a realização das ações necessárias, e verificada 
a necessidade de encaminhamento ao Programa de Proteção, o conselheiro responsável 
pelo encaminhamento endereça ao Juizado ou à Promotoria da Infância e da Juventude 
para a formalização da solicitação de inclusão. Esse procedimento, de centralização das 
entradas de solicitações de inclusão, se deve ao zelo ao melhor andamento dos casos.

Equipe de acompanhamento: responsável por acompanhar o caso, estabelecendo uma 
construção conjunta com os protegidos da sua adaptação a um novo local de moradia 
e estilo de vida. Uma proposta que sustente sua inclusão nos lugares e projetos que 
subsidiem o acesso à escola, profissionalização, tratamentos de saúde, acesso ao lazer 
etc.

A equipe de acompanhamento é dividida em duplas, que trabalham compartilhando 
as decisões estratégicas, as visitas, ações concretas de encaminhamento e tarefas 
demandadas pelos casos.  Cada membro da equipe é referência técnica de, no máximo, 12 
casos, sendo que o número de casos por técnico, considerado como ideal para garantir um 
acompanhamento cuidadoso – sistematizado e com uma constância ideal de encontros  – 
é de 10 adolescentes – lembrando que, nessa contagem, não estão incluídos os familiares, 
integrantes da lógica do acompanhamento.
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A Equipe técnica é composta por profissionais de nível superior responsáveis pelos 
atendimentos e acompanhamentos.

O projeto original prevê a contratação de alguns profissionais devido às especificidades 
de suas funções, como é o caso do advogado, do psicólogo e do profissional da área 
de serviço social. Porém, algumas funções podem ser exercidas por profissionais com 
formação em outras áreas das aqui referenciadas.

A Equipe Técnica do PPCAAM Minas foi inicialmente formada pelos profissionais previstos 
no projeto e ampliada conforme as demandas surgidas no decorrer das atividades 
cotidianas e as do próprio grupo, sempre discutidas em reunião.

A função primordial e comum a todos os técnicos é fazer a escuta das crianças e dos 
adolescentes que são encaminhados ao Programa. A primeira escuta e o atendimento de 
avaliação são sempre feitos por dois membros da equipe técnica – conforme esclarecido 
em item anterior, que explicita a divisão organizacional de equipe. A partir da escuta 
dessas crianças, adolescentes e seus familiares, os técnicos devem ter autonomia para 
decidir quanto à inclusão ou não do ameaçado no Programa de Proteção. Ou ainda, no 
caso da não inclusão contribuir com os parceiros que solicitaram sua inclusão, os técnicos 
podem orientar e sugerir programas da rede capazes de acolher e trabalhar com o caso e 
a questão que mais se evidencia no mesmo, ou ainda, orientar ações possíveis de serem 
desenvolvidas pelos programas nos quais as crianças e adolescentes já fazem parte. O 
trabalho em parceria requer a interlocução atenta e constante. É por essa razão que 
destacamos que o profissional do Programa de Proteção deve ter autonomia, experiência 
em trabalhos com crianças e adolescentes, sensibilidade e comprometimento com o 
Programa, a fim de trabalhar com questões complexas que envolvem as crianças e os 
adolescentes em situação de risco e ameaça.

Atribuições da equipe interdisciplinar

Coordenação geral

O responsável pela coordenação da equipe é indicado pelo órgão gestor, de acordo ou 
simplesmente homologada sua indicação pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República. Sua competência é primordialmente coordenar e efetivar 
todas as competências do órgão gestor anteriormente citadas, além de administrar a 
equipe e os andamentos de seus trabalhos de forma geral. A coordenação da equipe é 
responsável pelos contatos institucionais, políticos e pela formação da Rede de Proteção, 
com competência para representar o órgão gestor em todas as situações em que sua 
presença e responsabilidade forem demandadas.

Coordenação técnica

A coordenação técnica deve auxiliar tecnicamente a coordenação geral nas atividades 
cotidianas junto à equipe técnica e na formação da Rede de Proteção.

Cabe ao coordenador técnico orientar, coordenar e supervisionar o trabalho da equipe 
técnica, mediando as relações dessa equipe junto à coordenação geral. Sua função é 
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estabelecer as atividades de cada membro da equipe dentro de um cronograma que articule 
atendimento a novos casos, monitorar os jovens e familiares assistidos pelo Programa e, 
ainda, coordenar as reuniões semanais de avaliação dos casos e atendimentos efetuados 
pela equipe. Além disso, fornece suporte ao trabalho da Coordenação Geral e a auxilia nas 
atividades a serem realizadas.

Psicólogo

As funções do profissional da área de Psicologia, além de atender os casos encaminhados 
para avaliação do Programa, são:

Assistir as crianças e adolescentes e seus familiares durante o tempo em que permanecerem 
sob proteção;

Zelar pela saúde mental dos jovens e familiares providenciando todo o suporte necessário 
para a adaptação e reconstrução de vida em um novo local de moradia;

Orientar os jovens e familiares na construção de um projeto de vida a partir da nova 
realidade;

Preparar a estrutura familiar e psíquica do jovem para o momento de desligamento do 
Programa de Proteção e desvinculação com a assistência social e com os membros da 
equipe, construindo e/ou preservando a autonomia do sujeito.

Advogado

As funções do assessor jurídico são basicamente todas aquelas que demandam as 
habilidades técnicas de um advogado, além de participar dos atendimentos dos casos 
encaminhados para a avaliação do Programa. Entre suas funções específicas, podemos 
citar:

Analisar a situação jurídica da criança ou adolescente, verificando se o jovem possui 
familiar ou pessoa responsável; se esteve ou está em conflito com a lei, se esteve ou está 
sob cumprimento de medida socioeducativa, se esteve ou está sob medida de internação 
etc.;

Acompanhar os jovens em audiência na fase processual, sob cumprimento de medida 
socioeducativa e sob internação, durante o período que estiverem sob responsabilidade 
do Programa de Proteção;

Orientar os familiares ou pessoa responsável sob a situação jurídica do assistido;

Encaminhar para a Defensoria Pública ou Núcleos de Assistência Judiciária os familiares 
que estiverem em conflito com a lei, uma vez que o advogado tem competência apenas 
para assistir a criança e o adolescente beneficiados pelo Programa.

Vale ressaltar que a assistência jurídica aos familiares dos jovens inseridos se restringe 
àquelas demandas que se articulam ao objeto do Programa.
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Assistente social

O profissional da área do Serviço Social atende os casos encaminhados para a avaliação e 
acompanha os jovens e seus familiares inseridos no Programa. Suas competências são:

Analisar o perfil socioeconômico dos protegidos a fim de definir suas demandas;

Elaborar planilha com os gastos mensais e responsáveis pelos gastos das famílias inseridas 
no Programa a partir da análise de sua demanda;

Orientar os jovens e familiares na construção de um projeto de vida a partir da nova 
realidade;

Auxiliar os jovens e familiares no processo de inserção social, a partir do planejamento de 
formas de geração de renda visando adaptá-los à nova realidade e localidade. Inserção 
em políticas públicas.

Pedagogo

O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte de Minas Gerais 
tem em sua equipe um profissional da área de Pedagogia. A função atualmente exercida 
pelo pedagogo foi criada a partir das necessidades surgidas no decorrer da implantação 
do Programa; assim, suas competências foram sendo criadas. Atualmente, estão entre as 
competências desse profissional:

Promover a reinserção da criança ou do adolescente na rede escolar municipal ou estadual 
na nova localidade de moradia e como auxiliar os familiares para tal;

Promover a inserção dos adolescentes e seus familiares nas instituições de qualificação 
profissional na nova localidade;

Prestar apoio e orientação sociofamiliar para a construção de um novo projeto de vida e 
implantar projetos educacionais junto a essas famílias;

Acompanhar o rendimento escolar dos jovens assistidos pelo Programa;

Auxiliar na articulação da rede de solidariedade, buscando cadastrar instituições 
educacionais e de qualificação profissional que possam receber os jovens assistidos pelo 
programa.

Educador social

A Equipe de Apoio é composta por profissionais cujo nível de escolaridade mínimo exigido 
é segundo grau completo ou superior incompleto e/ou em formação. Os membros da 
Equipe de Apoio são responsáveis pelos monitoramentos logísticos dos jovens e familiares 
assistidos pelo programa, apoio à equipe técnica e, eventualmente, participam junto com 
os técnicos dos atendimentos e monitoramentos diretos dos casos, visando ao atendimento 
ou acompanhamento do caso. Apesar das inúmeras funções exercidas pelos membros da 
Equipe de Apoio, foi possível delimitar algumas funções de cada cargo.
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O profissional contratado para o cargo de educador social desenvolve uma pluralidade de 
ações junto a toda Equipe. Suas funções foram definidas a partir das dinâmicas cotidianas 
do Programa de Proteção. São funções do educador social:

Acompanhar os técnicos nos atendimentos de avaliação de casos;

Organizar e coordenar o deslocamento dos jovens e familiares inseridos no Programa para 
outras localidades;

Providenciar todo o apoio físico e material dos jovens e familiares assistidos pelo 
Programa;

Prestar apoio e orientação aos jovens e familiares durante as visitas de 
acompanhamento;

Elaborar relatório de atividades para discussão dos casos, contando com o auxílio da 
Equipe Técnica.

Gerência administrativa e financeira

São funções dessa gerência:

Coordenar e controlar todas as atividades da área administrativa e financeira;

Planejar, processar, controlar e prestar contas dos recursos financeiros;

Emitir relatórios técnicos, mensalmente, sobre atividades relativas à Gerência Adminis-
trativa e Financeira;

Planejar e enviar à SEDS despesas mensais do Programa pagas através de recursos da 
SEDS;

Participar do processo seletivo dos funcionários da Gerência Administrativa e Financeira, 
acompanhar as suas atribuições e freqüência;

Participar da organização de eventos relacionados ao Programa;

Acompanhar a atualização e fornecimento mensal dos dados do Programa;

Providenciar a atualização mensal dos protegidos para envio à SEDS;

Providenciar a atualização mensal dos custos do Programa;

Elaborar e manter atualizada a estrutura organizacional do Programa;

Planejar e controlar a utilização de material de consumo e permanente;

Acompanhar e controlar a utilização de veículos disponibilizados ao Programa;

Acompanhar a execução de contratos, convênios e termos de parceria envolvendo o 
Programa;

Elaborar organogramas e manuais de procedimentos para padronização de rotinas;

Conferir e dar encaminhamentos de diárias de viagem dos motoristas;
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Acompanhar e controlar a utilização de telefones celulares disponibilizados ao PPCAAM;

Receber e distribuir demandas de digitação, contatos e encaminhamentos de 
correspondências e outros documentos das Coordenadorias geral e técnica.

Auxiliar administrativo 

As funções do auxliar administrativo são as seguintes:

Auxiliar na execução de todas as atividades pertinentes à área financeira;

Manter devidamente organizado e atualizado o arquivo pertinente às questões 
financeiras;

Auxiliar na tramitação de documentos às instituições parceiras:

Recolher correspondências recebidas por meio da Caixa Postal;

Auxiliar no recolhimento de documentos junto a fornecedores e serviços de xerox e 
compras emergenciais;

Auxiliar nos serviços de manutenção da sede do PPCAAM;

Auxiliar na manutenção de equipamentos de informática, viabilizando as ordens de serviço 
junto à SEDS;

Auxiliar no controle de utilização de telefones celulares, fazendo a distribuição dos 
mesmos e controlando o valor máximo de utilização estipulado;

Auxiliar nas demais atividades da Gerência Administrativa e Financeira, quando 
necessário;

Participar, organizar e elaborar atas das reuniões do Conselho Gestor e outras que forem 
determinadas;

Verificar e dar encaminhamentos a mensagens recebidas através do e-mail do Programa;

Receber ligações da linha 0800 e dar os devidos encaminhamentos;

Receber documentos enviados por fax, fazendo os lançamentos em formulários próprios, 
dando os devidos encaminhamentos;

Manter disponíveis para utilização da equipe técnica formulários de atendimentos;

Manter devidamente organizado e atualizado o arquivo de pastas de protegidos, 
controlando a retirada de pastas e/ou folhas;

Recolher, mensalmente, folhas de freqüência da equipe técnica, anotando horas extras e 
repassando à Gerência Técnica para assinatura;

Auxiliar na elaboração e atualização de dados mensais do Programa a serem enviados à 
SEDS e SEDH/PR;

Auxiliar nas demais atividades da Gerência Administrativa e Financeira, quando necessário.
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Controlar estoque, elaborar pedidos e agendar busca de materiais de consumo, inclusive 
água;

Controlar a utilização de câmera digital e filmadora;

Manter devidamente organizado o almoxarifado da sede do PPCAAM;

Anotar solicitações de utilização de veículos e repassar aos motoristas;

Acompanhar a execução dos serviços de limpeza;

Recolher folhas de freqüência dos funcionários da Gerência Administrativa e Financeira, 
incluindo motoristas e faxineira e dar os encaminhamentos necessários;

Auxiliar na elaboração de solicitações de serviços de manutenção dos veículos e requisições 
de óleos e pneus, junto à SEDS;

Auxiliar na organização de eventos relacionados ao PPCAAM;

Auxiliar nas demais atividades da Gerência Administrativa e Financeira, quando 
necessário.

COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GESTOR

Ao Órgão Gestor compete desde a contratação dos membros da equipe técnica até a 
inserção social dos jovens e seus familiares assistidos pelo Programa. Esses procedimentos 
demandam ações claras e específicas, as quais, devido à sua relevância, passa-se a 
expor.

Compete ao Órgão Gestor:

Contratar, formar e capacitar os membros da equipe do Programa;

Disponibilizar espaço físico e recursos materiais para a equipe do Programa, a fim de 
viabilizar as atividades de consolidação do trabalho;

Disponibilizar atendimento 24 horas para os casos já inseridos no Programa;

Articular e formar a rede de proteção que deve ser composta por representantes de 
secretarias municipais e estaduais indicados pelo Poder competente; membros do Poder 
Legislativo e Judiciário; Sociedade Civil; representante de Conselhos Tutelares, Ministério 
Público;

Articular os serviços e programas governamentais e não governamentais existentes na área 
de implantação do Programa (municipal, regional e estadual), para prestar aos jovens e 
seus familiares toda assistência necessária, tal como escola, serviço de saúde, qualificação 
profissional, garantindo os direitos fundamentais da criança e do adolescente protegido;

Identificar a rede de solidariedade existente e demais organizações governamentais e 
não governamentais no Estado de Minas Gerais e demais Estados da federação que se 
disponham a receber os jovens e familiares inseridos no Programa, de forma que lhes 
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sejam proporcionado pouso, acolhimento, moradia e oportunidades de inserção social em 
local diverso de sua residência habitual e localidade da ameaça;

Articular junto aos estabelecimentos socioeducativos e a Vara da Infância e Adolescência 
a transferência de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas para outro 
programa executor de tais medidas, quando a criança ou adolescente estiver sob risco ou 
ameaça;

Garantir a inserção dos protegidos em políticas públicas a fim de viabilizar sua reinserção 
em local seguro e distante da ameaça;

Promover a reinserção social segura dos jovens e familiares assistidos pelo Programa.

Em razão dessas e outras competências, que não foram citadas em virtude de sua 
especificidade, é que apontamos a necessidade de envolvimento e responsabilidade dos 
órgãos públicos e entidades civis na concretização da proteção integral.

IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO

As dificuldades enfrentadas pela Equipe na fase inicial de implantação do Programa foram 
grandes, devido ao caráter inovador do projeto. Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos 
da equipe de Minas Gerais houve a necessidade de estabelecer alguns procedimentos 
básicos e formais para o atendimento, encaminhamento e monitoramento dos casos.

Passemos, então, à exposição das etapas do trabalho do Programa de Proteção a Crianças 
e Adolescentes Ameaçados de Morte de Belo Horizonte, criados e sistematizados após os 
primeiros meses de implantação do Programa.

ATENDIMENTO

Inicialmente, os casos para atendimento de avaliação pelo Programa de Proteção podiam 
ser encaminhados por Agentes e Parceiros, fato que causava grande desencontro de 
informações e, muitas vezes, duplicidade de atendimento de casos.

A Coordenação Geral, sensível e atenta às prerrogativas funcionais e legais do Ministério 
Público da Infância e da Adolescência (MPIA), centralizou nesse Órgão a competência 
exclusiva para encaminhamento dos casos, independente de qual seja a Instituição 
que tome conhecimento dos fatos da ameaça e do risco que envolvem a criança e/ou 
o adolescente. Dessa forma, o MP ou Juizado da Infância e da Juventude, ao tomar 
conhecimento do caso, submete o jovem e seu familiar ou acompanhante responsável 
a uma entrevista preliminar, para diagnosticar a gravidade da situação. Assim que isso 
ocorre, o Promotor encaminha o Termo de declaração à Coordenação Geral do Programa 
solicitando o atendimento agendado.

ESTUDO DE CASO OU SUPERVISÃO

O estudo de caso compreende a construção do caso: análise da situação, dos fatos relatados 
pelo ameaçado e por seu representante legal, a posição de cada um (resposta dada à 
situação em que vivem) feita pela equipe técnica sob orientação da coordenação técnica, 
coordenação geral, e a desejável participação de um supervisor (êxtimo) ao Programa e 
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escolhido pela coordenação, com o consentimento da Equipe Técnica.

Após a discussão sistematizada, estabelece-se a inclusão ou a a não-inclusão no Programa. 
A conclusão dessa etapa é marcada pela elaboração de um relatório, que é apresentado 
para subsidiar a análise e homologação do Conselho Gestor. Tal relatório é confeccionado 
pelo profissional de referência do caso no atendimento.

ACOMPANHAMENTO

Inseridos no Programa de Proteção, a criança e/ou o adolescente e seus familiares são 
acompanhados pela Equipe Técnica.

O acompanhamento das crianças, adolescentes e familiares sob Proteção pela Equipe 
do Programa ocorre de duas formas: a) fornecimento de bens materiais e suprimentos 
básicos necessários para a reconstrução de suas vidas na nova localidade de moradia, e b) 
e no sentido amplo – onde acompanhar e cuidadosamente seguir, com uma escuta ativa 
e presença regular, as saídas apontadas por cada protegido.

A equipe funciona com orientação subsidiada na lógica da interdisciplinaridade. 
Independente da formação profissional, mas não sem contar com os recursos da formação 
de cada especialidade, cada técnico é referência de acompanhamento e se depara com 
as questões trazidas por cada caso. Isso implica, por vezes, o desenvolvimento de ações 
inovadoras, quando a exigência de trabalho requer apenas o exercício da “especificidade” 
profissional. Trata-se, aqui, de fazer com que cada profissional tenha condições de 
exercer sua profissão considerando um contexto novo, que requer, portanto, construções 
consistentes e inovadoras. Esse exercício requer construções elaboradas com recursos 
inerentes à sua profissão, mas, contudo, e principalmente, com a contribuição de diversos 
saberes, de profissões e funções distintas que circulam e estão presentes na equipe, na 
presença de diversas profissões e também no saber e forma de fazer de cada adolescente 
e criança. É um campo reservado à “invenção responsável” e encontro com as diversas 
disciplinas, dando aporte ao desenvolvimento de uma equipe destinada a uma construção 
inédita: proteger vidas de crianças e adolescentes ameaçados de morte.

Isso posto, pode-se afirmar que a competência e a atribuição de equipe têm ainda como 
objetivos oferecer assistência jurídica, psicossocial e de proteção em local seguro e 
sigiloso às crianças e adolescentes ameaçados em sua integridade física; facilitar o acesso 
e encaminhar esses jovens e seus familiares aos serviços e bens das políticas públicas, 
aos serviços especializados quando necessário e facilitar a (re)inserção social, escolar e 
profissional.

A Equipe Técnica e de Apoio articulam e coordenam suas ações de forma que semanalmente 
os protegidos pelo Programa sejam visitados. Em determinados dias da semana, a Equipe 
de Apoio faz a checagem e entrega dos bens físicos e/ou suprimentos básicos dos jovens 
e familiares. Na semana seguinte, os jovens e suas famílias são visitados pela Equipe 
Técnica, que lhes fornece o suporte psicossocial e implementa as estratégias definidas 
por toda a Equipe no estudo de caso e em reuniões. Esses jovens e seus familiares são 
instruídos sobre normas de segurança que devem observar durante sua permanência no 
Programa e após o seu desligamento. Assim, os assistidos pelo Programa recebem todo 
apoio e acompanhamento necessários para a reconstrução e inserção de suas vidas na 
nova localidade até o momento do desligamento.
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INCLUSÃO PRODUTIVA

Os jovens inseridos no Programa de Proteção serão encaminhados para cursos de formação 
e qualificação de mão-de-obra, financiados com recursos oriundos das verbas destinadas 
ao Programa. A inclusão produtiva visa a encaminhar esses jovens ao primeiro emprego e, 
dessa forma, proporcionar a emancipação econômica do programa e reinserção social na 
nova localidade e espaço de reconstrução de um novo projeto de vida.

DESLIGAMENTO

O desligamento dos assistidos pelo Programa ocorre no momento em que a Equipe não 
verifica mais o risco ou ameaça ou no momento em que o jovem e sua família dispõem 
de autonomia e encontram-se inseridos na nova localidade. Verificadas estas condições, 
os membros da Equipe Técnica que efetuaram o monitoramento apresentam em relatório 
o parecer sugerindo o desligamento. Esse procedimento é discutido por toda Equipe e 
levado pela Coordenação Geral ao Conselho Gestor, que a homologa. Os protegidos são 
comunicados da decisão e tomam conhecimento sobre a decisão de seus desligamentos 
através do Termo de Referência, momento em que cessam as responsabilidades do 
Programa sobre suas vidas.

CONSOLIDAÇÃO DO TRABALHO EM REDE

O êxito do programa depende da formação de uma rede de proteção. A Rede é composta 
por pessoas físicas ou jurídicas que tenham como propósito compartilhar os objetivos 
do programa de maneira a fortalecer demandas imediatas e/ou futuras, auxiliando os 
protegidos. A Rede tem a função de viabilizar as demandas e encaminhamentos feitos 
pelos Técnicos e Educadores Sociais do programa a partir do início do atendimento ao 
adolescente. Para tanto, foram contatados órgãos públicos e instituições governamentais e 
não governamentais, através de oficinas ou contatos pessoais, para apresentar o programa 
e criar espaços e oportunidades de concretização das demandas dos adolescentes na nova 
localidade.

O critério adotado para a inserção de pessoas e entidades parceiras na Rede Social 
Solidária, além da área de abrangência do programa, é:

Desenvolver atividades de defesa de Direitos Humanos;

Oferecer estrutura para atender as crianças, adolescentes e seus familiares sob ameaça;

Capacidade para aderir ao Programa de proteção respeitando as normas de segurança.

A metodologia utilizada para a articulação da rede consiste em levantamento de instituições 
com trabalhos análogos ao programa. É agendada visita ou é feito o convite para que a 
entidade compareça nos encontros ou reuniões da Rede. Nessas ocasiões, são feitas a 
apresentação e a divulgação do projeto e é analisada a viabilidade de parceria. Também 
são analisados os serviços oferecidos pela entidade, a metodologia de atendimento 
empregada e a segurança do local para abrigar jovens em situação de ameaça de morte.
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A proposta de organização deste trabalho em Rede inclui a realização de seminários 
estaduais anuais, com a participação de profissionais convidados para desenvolver temas 
de interesse à rede e/ou coordenar os debates acerca dos temas cruciais. Essa iniciativa 
sempre é acolhida com satisfação e admiração pelas pessoas e instituições que se colocam 
à disposição para cooperação e parceria. Ressaltamos a importância desses encontros, 
bem como a participação ativa de cada entidade componente da Rede, sem as quais 
não teríamos conseguido avanços e conquistas tão significativos para o Programa de 
Proteção.

SISTEMATIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO

A sistematização dos trabalhos do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte é uma exigência do Projeto original de Brasília, que visa divulgar 
a todos os envolvidos a forma de trabalho e atendimento efetuados pelo Programa a 
crianças e adolescentes, bem como a seus familiares.

O objetivo da sistematização é levantar elementos e dados que possibilitem organizar 
equipes e suas atividades cotidianas a fim de tornar claro e objetivo os critérios e 
procedimentos adotados no atendimento e encaminhamento de casos. Tal fato permite 
que se delineiem procedimentos de ações das várias etapas do programa transformando-os 
em metodologia de trabalho norteados por valores e princípios que podem vir a contribuir 
para a sistematização de uma teoria.

CONSELHO GESTOR

O Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de 
Morte é órgão que tem como objetivo deliberar sobre os casos de proteção e apoiar o 
desenvolvimento e a execução do Programa de Proteção. É composto pelas seguintes 
instituições relacionadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente e apresenta 
funções específicas efetivando o trabalho de proteção. O Conselho Gestor se reúne 
mensalmente, com quorum de maioria mínima.

As instituições que compõem o Conselho bem como suas respectivas funções são:

A Secretaria de Estado de Defesa Social: as funções do Órgão Gestor no conselho são 
a de promover e realizar reuniões entre os órgãos responsáveis por projetos voltados a 
crianças e adolescentes e às instituições responsáveis pelo acompanhamento e efetivação 
da proteção e defesa dos direitos da infância e juventude; acompanhar as metas de 
atendimento e indicadores do desempenho através dos relatórios apresentados pela 
Coordenação do Programa e cumprir as competências funcionais e constitucionais de 
assistência e políticas públicas para a população infanto-juvenil; oferecer contrapartida 
financeira, conforme termos do convênio;

Membro indicado pela Procuradoria Geral do Estado: geralmente esse membro pertence 
ao Ministério Público da Infância e Juventude e sua função é a de encaminhar à 
Coordenação do Programa os casos de ameaça; deliberar sobre os casos submetidos à 
análise do programa e homologar as decisões e medidas apontadas no estudos de casos e 
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no desligamento apresentadas pela Coordenação do programa e, ainda, proporcionar local 
para a oitiva dos casos;

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: acompanhar as ações do 
Programa, viabilizando sua inclusão nas Políticas Públicas estaduais;

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: acompanhar as ações do 
Programa, viabilizando sua inclusão nas Políticas Públicas municipais; articular, quando 
necessário, ações conjuntas dos técnicos do programa Liberdade Assistida com o Programa 
de Proteção;

Instituições representantes da Sociedade Civil: acompanhar as ações do Programa e 
articulá-las com serviços e ações prestados pelas instituições da sociedade civil organizada 
no estado de Minas Gerais, bem como de outros estados da federação.

As ações das instituições e instituições partícipes do Conselho Gestor observam as 
exigências funcionais estabelecidas pela Constituição e pelo ECA. Todavia, a Coordenação 
do Programa preparou um protocolo de ações conjuntas, submeteu-o à análise da 
procuradoria do Ministério Público e o apresentou ao Conselho Gestor, a fim de definir 
as ações de cada órgão e instituição envolvidos com o Programa. Esse intento teve o 
objetivo de legitimar o programa junto ao Conselho Gestor garantindo o compromisso 
da execução de seus atos. Essas medidas de articulações conjuntas estavam previstas 
no projeto inicial apresentado pelo governo estadual à Secretaria Especial de Direitos 
Humanos para garantir a execução das ações do programa enquanto sua regulamentação 
está sendo preparada para ser enviada à apreciação do Congresso Nacional. No ato solene 
de assinatura do protocolo de intenções, o Conselho Gestor sugeriu que fosse elaborado 
o projeto de lei estadual amparando o programa de proteção a crianças e adolescentes. 
O protocolo de ações não foi assinado e iniciaram-se, assim, os procedimentos para 
elaboração, em nível estadual, de projeto de lei regulamentando o programa. A proposta 
e a necessidade de elaboração de lei amparando o Programa de Proteção foram acolhidas 
pelo Deputado Estadual André Quintão, sob Projeto de Lei nº 1328/03, publicado no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais em 20 de dezembro de 2003. Todavia, por falta de 
esclarecimento dos deputados mineiros sobre o Programa de Proteção e dado a ausência 
de discussão sobre a importância da referida lei, esta fora aprovada como substitutivo da 
Lei nº 13.188/99, que ampara o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência (NAVI).

O Governador Aécio Neves, no início do ano de 2005, sancionou a Lei nº 15.473, criando o 
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte no Estado de Minas 
Gerais, e atualmente está em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado o Decreto 
que efetiva as medidas protetivas aos jovens ameaçados.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA / LOCALIZAÇÃO

O Estado de Minas Gerais pode, eventualmente, estender o benefício para os demais 
Estados da federação, quando a proteção apontar a necessidade desta enquanto uma 
estratégia.
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Meta Etapa/
Fase

Especificação Indicador físico Duração

Unidade Quant. Início Termino

Meta 1 
Formalização 
de Parceria

I
Termo de 
Parceria

Elaboração de Termos 
de parceria entre as 
Instituições Gestoras do 
Programa
adolescentes.

un 1 nov/2007 nov/2008

Meta 2
Manutenção 
da Estrutura 

Física

II
Adequação do 
Espaço Físico

Adequação e instalação 
dos equipamentos 
necessários un

16 nov/2007 nov/2008

III
Manutenção da 

sede

Materiais de consumo 
para manutenção da sede 
do Programa

un 264 nov/2007 nov/2008

Meta 3
Proteção

IV 
Proteção

Oferecer atendimento a 
Crianças, Adolescentes 
e seus familliares 
Ameaçados de Morte

un 100 nov/2007 nov/2008

Meta 4
Formação 

da Rede de 

Proteção

V
Ampliação 
da Rede de 
Proteção

Reuniões de Ampliação, 
Articulação e Manutenção 
da Rede Solidária de 
Proteção.

reuniões 12
novembro 

2007
nov/2008

Meta 5
Conselho 

Gestor

VI
Continuação das 

reuniões

Reuniões do Conselho 
Gestor

reuniões 12 01/11/07 01/11/08

Meta 4
Serviços de 

terceiros

IV
Serviços de 

Pesquisa

Contratação de empresa 
para elaboração de 
pesquisa de avaliação 
do impacto do Programa 
nos casos atendidos no 
período de execução do 
Governo do Estado

un 1 nov/2007 nov/2008

V
Seminários e 
supervisões

Contratação de empresa 
para ministrar seminários 
e realizar supervisão 
semanal de casos

un 1 nov/2007 nov/2008

VI
Material de 

registro

Contratação de empresa 
para elaboração e 
publicação de revista do 
PPCAAM

un 1 nov/2007 nov/2008
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTO DO PROJETO

Especificação Valor/R$ Concedente
SEDH

Valor/R$
Proponente
SEDESE/MG

Valor
Total/R$

Despesas com salários e encargos 1.067.221,45 457.380,62 1.524.602,07

Despesas de custeio 49.525,00 21.225,00 70.750,00

Serviços de terceiros/Pessoa jurídica 12.600,00 5.400,00 18.000,00

Despesas de capital/Mat. permanente 67.515,00 -- 67.515,00

TOTAL GERAL 1.196.861,45 484.005,62 1.000.000,00

As despesas com estrutura logística e custeio, decorrentes do processo de inclusão e 
monitoramento dos beneficiários do Programa de Proteção, já estão contempladas no 
orçamento do Estado de Minas Gerais, através do Projeto Estruturador Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, sendo que para o próximo ano foi disponibilizado o valor de 
R$ 1.052.000,00.

INÍCIO E TÉRMINO DO PROJETO

Novembro de 2008 a novembro de 2009

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social apresenta este projeto para avaliação 
e aprovação a fim de viabilizar a continuação da execução do Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, em sintonia com a metodologia, metas e 
diretrizes do Governo Federal, definidas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos/
Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, objetivando 
a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, em especial sua 
integridade e vida. 



94



95

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese). É 
militante, desde a década de 1970, do Movimento das Pessoas com Deficiência. Natural 
de Aimorés, foi vereador em Belo Horizonte de 1983 a 1994 e deputado estadual por 
dois mandatos: 1994 e reeleito em 1998. Como vereador, atuou na Comissão de Direitos 
Humanos. João Batista foi autor do primeiro projeto de lei que dá direito de transporte 
gratuito às mães e acompanhantes de crianças com deficiência em deslocamentos para 
fins de reabilitação, tratamento e escolarização. Atuou no Movimento do Sem-Casa, de 
Belo Horizonte, além de exercer outras atividades voltadas para os Direitos Humanos. Como 
deputado estadual, além de ter sido membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos, 
atuou em outras comissões como a de Constituição de Justiça e de Política Agropecuária e 
Agroindustrial. Foi presidente da CPI do Leite e autor do novo Código Florestal, conhecido 
como Lei de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, em vigor desde junho de 
2002. O subsecretário também é o autor das leis que punem a discriminação contra os 
homossexuais no Estado e que torna público os documentos do antigo Departamento 
de Ordem e Política Social (Dops) no tempo da repressão do regime militar. João Batista 
participou, ainda, da CPI Carcerária.

KRIS BRETTAS OLIVEIRA

Especialista em Direitos Humanos pelo CTP de Minas Gerais e formado em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Advogado, com atuação 
no terceiro setor e nas áreas financeira e administrativa, é ex-coordenador do Programa 
Pólos de Cidadania, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), e do Centro de Referência do Cidadão (CRC), do Programa Pólos e da Secretaria 
de Justiça. Ex-diretor financeiro da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) Elo Inclusão e Cidadania e da Sociedade Ciência e Democracia (SCD) e atual diretor 
presidente do Instituto Elo.

Sobre os autores
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Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), especialista 
em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em Direito pela 
UFMG. Tutor-orientador no Curso de Especialização em Movimentos Sociais, Organizações 
Populares e Democracia Participativa, da UFMG, pesquisador do Centro Latino-americano 
de Ciências Sociais (CLACSO) e do Centro de Pesquisa sobre Desigualdade Social (CEPEDES) 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e ex-professor contratado da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É autor de trabalhos 
premiados internacionalmente pelo Centro Latino-americano de Administração para o 
Desenvolvimento (CLAD), em 2003, e pelo Centro Latino-americano de Ciências Sociais 
(CLACSO), em 2005.

ALEXANDRE COMPART

Sociólogo formado pela UFMG e mestrando em Sociologia pela mesma instituição. Atuou 
em estudos e pesquisas sociais, culturais e políticos, em diversas empresas e instituições, 
e como professor de Teoria Sociológica e Direitos Humanos. Principais linhas de pesquisa: 
Sociologia das emoções, Sociologia do humor, Epistemologia das Ciências Sociais e 
Antropologia criminal.

ELOISA MACHADO DE ALMEIDA

Advogada formada em 2001 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), possui formação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Mestre em Sociologia e Política pela 
PUC-SP, com tema vinculado à democracia e participação da sociedade civil. Formou-se 
também em cursos de especialização em direito constitucional, pela Sociedade Brasileira 
de Direito Público e em direito do terceiro setor, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). 
Foi advogada coordenadora do Projeto Centro de Defesa Técnica-Jurídica de Adolescentes 
do Instituto Latino-americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento 
do Delinqüente (ILANUD ) de 2001 a 2003. Desde 2003 é coordenadora do programa de 
advocacia paradigmática em Direitos Humanos da CONECTAS. É Conselheira da Ouvidoria 
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

FABIANO NEVES

Graduado em Ciências Sociais pela UFMG em 2006. Pós-graduando em Gerenciamento 
de Projetos Sociais pela PUC Minas. Atua nas áreas de desigualdade e violência, direitos 
humanos, demografia, consumo, políticas públicas, com metodologia de pesquisa 
quantitativa, elaboração, monitoramento e avaliação de projetos sociais e políticas 
públicas.

JAIRO M. NASCIMENTO

Psicólogo formado pela PUC Minas em 2003, realiza sua formação em Psicanálise pela 
Escola Brasileira de Psicanálise. É psicólogo e técnico social do PPCAAM/MG desde 
2004.
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Direitos Humanos.
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Psicóloga formada pelo Unicentro Newton Paiva (2005), especialista em Políticas Públicas 
pelo Departamento de Ciência Política da UFMG (2007). Foi coordenadora e membro 
da equipe de implantação do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura 
Municipal de Sabará, de 2006 a 2008. Atualmente, é psicóloga e técnica social do 
PPCAAM-MG.
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Sobre o Instituto Elo

O Instituto Elo reúne uma equipe interdisciplinar, que planeja, executa, monitora e avalia 
projetos sociais sustentáveis. Além de promover a defesa de direitos humanos por meio da 
inclusão e emancipação de grupos sociais e indivíduos com histórico de exclusão e trajetória 
de risco, o Instituto presta assessoria para órgãos públicos e empresas na elaboração e 
implantação de políticas públicas e projetos de responsabilidade social, atuando, também, 
no monitoramento e avaliação de projetos sociais, tendo como foco a justiça e a eqüidade 
social. Para tanto, a metodologia de trabalho envolve a formação de uma rede parceira 
diversificada (comunidade, Estado, universidades, organizações privadas e sociedade civil 
organizada) reunida em torno de um objetivo comum: contribuir para a promoção da 
cidadania e incluir indivíduos com histórico de exclusão e vulnerabilidade social.
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O Governo do Estado de Minas Gerais assumiu, em 2005, a responsabilidade pela execução 

do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPCAAM, 

configurando-o uma política pública imprescindível na garantia dos direitos, sobretudo 

à vida. Em 2008, a parceria entre o Instituto Elo e o Governo de Minas, por meio da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e sob coordenação da Secretaria Especial 

de Direitos Humanos da Presidência da República, expressa a comunhão de esforços, a 

integração de compromissos na articulação e implementação de políticas de redução da 

criminalidade, promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes.


