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O que é

A Caravana Comunidade Segura é uma atividade anual nacional coordenada pelo Viva
Rio em articulação com dezenas de instituições religiosas, não-governamentais e
governamentais.

No sentido de contribuir para a qualificação do debate, para a troca de experiências e a
promoção de uma agenda nacional, a Caravana Comunidade Segura 2007 reúne em
12 capitais brasileiras, entre setembro e novembro de 2007, jovens e as principais
instituições públicas, não-governamentais e religiosas envolvidas com o tema crianças,
jovens e violência. Os impactos da violência e formas de prevenção serão temas
extensamente abordados durante a Caravana. Através de oficinas, reuniões, visitas e
cobertura da imprensa a Caravana chama a atenção sobre a questão, potencializa as
articulações locais e nacionais entre governos e sociedade civil organizada, além de
divulgar exemplos positivos apontando um modelo alternativo.

Objetivo

Fortalecer e qualificar o engajamento, articulação e participação ativa das religiões e
sociedade civil organizada brasileira na construção, com o poder público, de uma cultura
de paz e de uma agenda viável de alternativas para crianças e jovens em situação de
risco social ou já envolvidos em violência armada, reforma da polícia e controle de
armas, temas estes intrinsecamente correlacionados.

Caravana Comunidade Segura
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1. Fernandes R.,
Segurança para Viver -
Propostas para uma
política de redução da
violência entre
adolescentes e jovens,
Viva-Rio, Rio de
Janeiro, 2005.

INTRODUÇÃO

O que pretende esta Cartilha?

A violência física é jovem, no Brasil ou em qualquer lugar. Não ocorre só entre jovens, é
claro. Varia segundo o tipo de violência. É inegável, no entanto, que estatisticamente
concentra-se na juventude. As crianças, assim como os idosos, também sofrem violência,
em geral doméstica, mas, em regra, são mais protegidos pelas instituições e, conseqüen-
temente, menos susceptíveis de envolvimento em situações geradoras de ferimentos e
mortes.  Os adultos são vítimas freqüentes de acidentes, no trabalho, no trânsito, mas
tendem a ser menos expostos a violências intencionais. Seu estilo de vida, entre o
trabalho e a casa, com os compromissos implicados pela manutenção de uma família,
é menos aberto a este tipo de ocorrência. É na adolescência e na juventude, período de
vida de maior liberdade, que os riscos se acumulam. Liberdade e risco são duas faces
de uma mesma figura.

O fenômeno e sua explicação (com dimensões sociais, psicológicas e mesmo biológicas)
são universais, mas o Brasil exagerou. As taxas de vitimização de adolescentes e jovens
nas cidades brasileiras estão entre as mais altas do mundo.1

Compreender a situação da infância e da juventude é fundamental para pensar o
desenvolvimento de uma sociedade. É neste sentido que esta cartilha procura clarificar
diversos aspectos referentes à infância e a juventude brasileira hoje.  O Estado tem
como uma de suas funções primordiais a implementação de políticas básicas de proteção
e garantia de direitos para todas as crianças, adolescentes e jovens. Políticas estas que
venham assegurar os direitos fundamentais preconizados no texto da nossa Carta Magna
e Estatuto da Criança e do Adolescente.  Do mesmo modo, é dever do Estado definir
um sistema de responsabilização para àqueles que cometem infrações, desde que
respeitadas todas as garantias frente a um processo, e posteriormente, frente a uma
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possível condenação, durante o tempo de custódia. O que é inaceitável é a manutenção
de uma lógica que reforce a criminalização da pobreza e a vulnerabilização dos jovens,
gerando mais exclusão social, e conseqüentemente o aumento da violência e da
criminalidade.2

Devido à onda de violência que assola o país e ao envolvimento de menores de 18
anos em alguns atos criminosos recentes, especialmente no ano de 2007 o tema vem
sendo destaque nos principais jornais e noticiários televisivos. Debates sobre endureci-
mento de leis e redução da maioridade penal voltam com força total. A revolta social
gerada pela violência extremada e que deixa vítimas na maioria das vezes é compreensível,
porém para que se encontrem soluções reais, efetivas e duradouras não se pode analisar
a situação destes jovens com um olhar puramente punitivo, repressivo e imediatista
onde a revolta e o sentimento de vingança são as molas propulsoras. E por que não?
Simplesmente porque essa não é e nem será a solução para um problema sócio-
econômico gravíssimo ligado a fatores estruturais como desigualdade social, falta de
investimento em educação de qualidade e não absorção de mão de obra gerando altas
taxas de desemprego, além de uma legião de excluídos sociais. Vivemos em um país
onde o sistema carcerário agoniza, encontra-se saturado, superlotado e sem perspectiva
de mudanças num futuro próximo. Adicionalmente, na grande maioria das unidades
correcionais e prisões existentes, as condições são degradantes e desumanas, e sem
sombra de dúvida, incapaz de regenerar a quem quer que seja, tendo na realidade o
efeito contrário, perpetuando o ciclo de violência.

Esta cartilha objetiva principalmente chamar a atenção para importantes aspectos em
torno da problemática do impacto da violência sobre crianças e jovens, aspectos esses
que precisam ser discutidos pela sociedade civil organizada, instituições governamentais
e poder executivo para gerar possíveis soluções para problemas antigos e recorrentes.
Assim, a Caravana Comunidade Segura 2007 está empenhada em qualificar o debate,
promover a democracia participativa com a elaboração de propostas e construção de
parcerias locais e/ou nacionais para ações em torno da construção da paz, da mediação
de conflitos e de ações efetivas por comunidades mais seguras.

2. Miranda, Ana Paula
Mendes de; Mello,
Kátia Sento Sé & DIRK,
Renato Dossiê Criança
e Adolescente Arquivo
disponível em
www.isp.rj.gov.br, Rio
de Janeiro: ISP, 2007
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1ª Parte

Diagnóstico Populacional –
crianças e jovens no Brasil

Quando nos referimos às crianças, adolescentes e jovens brasileiros cabe a pergunta:
de quem estamos falando? É fundamental iniciarmos este trabalho dando uma face,
traçando o perfil deste público para que possamos analisar melhor o contexto no qual
eles estão inseridos. Em um país com imensas proporções como o Brasil onde cada
região tem especificidades e grandes diferenças culturais, geográficas e populacionais
delinear um perfil para este grupo mostra-se essencial.

A evolução de uma nação está intimamente ligada ao papel exercido pela infância e
juventude daquele país, sendo os jovens a principal força de trabalho e mola propulsora
para o desenvolvimento da nação. Assim, quando verificamos que estamos perdendo
muitos de nossos jovens para o crime, cabe a pergunta: qual a nossa responsabilidade
neste processo, como cidadãos, integrantes da sociedade civil brasileira, o que podemos
fazer para ajudar a reverter este quadro? Podemos a princípio e como ponto de partida,
entender melhor a a realidade em que grande parte de nossas crianças e jovens vive
atualmente, os fatores causais que levam muitas vezes o adolescente a se envolver
nesta violência seja como vítima, seja como perpetrador. Segundo dados de recente
pesquisa realizada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), no Rio de Janeiro, para
cada 10 crianças e adolescentes vítimas da violência, somente uma está envolvida em
ato infracional.3 Oportunidades e chances precisam ser criadas para que este grupo tão
importante possa trilhar novos e diferentes caminhos, que os leve posteriormente a um
futuro digno, próspero e longe da violência.

1. Crianças, adolescentes e jovens

Segundo a legislação brasileira considera-se criança todo indivíduo de até 12 (doze)
anos de idade incompletos e adolescente aqueles que têm entre 12 (doze) e 18 (dezoito)
anos de idade incompletos.4

3. Miranda, Ana Paula
Mendes de; Mello,
Kátia Sento Sé & DIRK,
Renato Dossiê Criança
e Adolescente Arquivo
disponível em
www.isp.rj.gov.br, Rio
de Janeiro: ISP, 2007

4. Art. 2, Estatuto da
Criança e do
Adolescente – ECA, lei
8.069/90.
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O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), instrumento
internacional de direitos humanos com maior número de ratificações na história.5 A
CDC dispõe no seu artigo 1 que criança é todo ser humano com menos de 18 anos
de idade. Há diversas maneiras pelas quais um instrumento internacional pode
influenciar a legislação interna de um país, porém não cabe aqui neste trabalho
identificar e explicar cada uma delas. Num breve resumo  para os nossos propósitos
basta entender que ainda que o Brasil tenha ratificado a CDC, considerou-se necessário
pelo legislador brasileiro a criação da categoria adolescente dentro dos primeiros 18
anos de vida.

Já a juventude é compreendida por aqueles indivíduos com idade entre 15 e 24 anos.
Há ainda um padrão internacional onde jovens têm idade entre 15 e 29 anos e que é
também utilizado no Brasil. Nesse caso, podem ser  considerados jovens os “adolescentes
jovens” (com idade entre os 15 e 17 anos), os “jovens-jovens” (com idades entre os 18
e 24 anos) e os “jovens adultos” (com idades entre os 25 e 29 anos).6

A fase da adolescência e juventude (havendo aí uma interseção dos 15 aos 18 anos) é
um período especial por diversos aspectos. O jovem é fundamentalmente um indivíduo
que está mais suscetível a influências externas podendo ser elas positivas ou negativas.
Isto se dá pelo fato dele ainda estar vivendo um processo de amadurecimento, formação
da personalidade, um período onde as suas escolhas podem determinar o rumo que
suas vidas irão tomar. Para a nossa realidade é importante traçar uma distinção entre
crianças, adolescentes e jovens maiores de 18 anos devido ao tratamento diferenciado
que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a legislação penal brasileira lhes
conferem e que veremos a seguir.

2. Quantos são e onde estão?

Segundo pesquisa do PNAD 2005, jovens são aqueles indivíduos entre 15 e 29 anos,
estando 21% (10,6 milhões) na faixa de 15 a 17 anos, 48% (24,4 milhões) na faixa
etária de 18 a 24 anos e 31% (15,5 milhões) na faixa de 25 a 29 anos. Estamos
falando ao todo de 50,5 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos no Brasil, dos
quais de acordo com dados do último censo do IBGE, 50,2% são do sexo feminino.
São 35 milhões de jovens com idades entre 15 e 24 anos, sendo que é nesta faixa
etária que se encontra a parte da população brasileira mais atingida pelos piores índices
de desemprego, de evasão escolar, de falta de formação profissional, mortes por
homicídio, envolvimento com drogas e com a criminalidade.

A maior parte da população juvenil7 encontra-se na região sudeste do país, sendo ela
composta por 41% ou 20,6 milhões de jovens. Já a região nordeste comporta 29% ou
17,8 milhões de jovens, seguida pela região sul onde há 14% ou 6,9 milhões de jovens.
Na região norte encontra-se 9% ou 4,3 milhões sendo seguido pela região centro-
oeste onde se concentra finalmente 7% ou 3,7 milhões da população jovem brasileira.

5. A Assembléia Geral
da ONU adotou a
Convenção sobre os
Direitos da Criança
(CDC) em 20 de
novembro de 1989, e
em 1990, o documento
foi oficializado como
lei internacional. A
CDC é o instrumento
de direitos humanos
mais aceito na história
universal. Foi ratificado
por 192 países.
Somente dois países
não ratificaram a
Convenção: os Estados
Unidos e a Somália.

6. Conselho Nacional
de Juventude, Política
Nacional de
Juventude: Diretrizes e
Perspectivas, 2ª Edição,
2006, pág 5.

7. Estatística PNAD
2005 considerou a
faixa etária de 15 a 29
anos.
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Segundo a mesma pesquisa PNAD, nossos jovens estão distribuídos principalmente na
região Sudeste brasileira com 41% (20,6 milhões) da população jovem vivendo nos
quatro estados que compõem esta região. Em segundo lugar vem a região Nordeste
com 29% (17,8 milhões), seguida da região Sul com 14% (6,9 milhões) que já apresenta
um número muito mais reduzido do que a predecessora. Completando o quadro temos
a região Norte com 9% (4,3 milhões) vindo por último a região Centro-Oeste com 7%
(3,7 milhões).

50,5 milhoes de jovens de 15 a 29 anos 8

Jovens onde vivem?

3. Quantos estão fora da escola?

A avaliação puramente quantitativa deste dado infelizmente pode levar ao erro. O Brasil
possui aproximadamente 97% de suas crianças na escola. Porém, quando procedemos
a uma análise qualitativa concluímos facilmente que a escola não tem conseguido manter
muitos dos adolescentes brasileiros estudando. É na adolescência que ocorre grande
evasão escolar tendo em vista uma série de fatores. Numa explicação rápida pode-se

8. GT Juventude, março
2007 – Secretaria
Nacional de Juventude
– Governo Federal

Jovens de 15 a 29 anos - PNDA 2005

18 a 24 anos - 24,4 milhões

15 a 17 anos - 10,6 milhões

21%31%

48% 25 a 29 anos - 15,5 milhões

Nordeste - 17,8 (Mil) 29%

Norte - 4,3 (Mil) 9%

41%

Sudeste - 20,6 (Mil) 41%

14%

7% 9%

29%

Sul - 6,9 (Mil) 14%

Centro-Oeste - 3,7 (Mil) 7%
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dizer que a escola pública (municipal ou estadual) não é vista por tais adolescentes
como uma via que vai lhes possibilitar construir um futuro melhor. Tendo em vista a
qualidade muito deficitária do ensino público no Brasil, um número significativo de
adolescentes pára de estudar em uma idade crítica, por volta dos 15 anos. Atualmente
existe no Brasil a “Aprovação Automática” onde alunos são aprovados para a série seguinte
sem uma avaliação. Ou seja, como resultado disto há crianças na 4ª série do ensino
fundamental que mal sabem ler. Pode-se através desta simples análise perceber a razão
pela qual tantos adolescentes param de estudar... Uma escola onde professores recebem
uma remuneração baixíssima, que não é atrativa, não desperta o interesse dos alunos e
principalmente não faz com que nasça neles uma perspectiva positiva com relação ao
futuro dificilmente vai ajudar na formação de cidadãos, como deveria ser.

Segundo demonstra o gráfico abaixo9, a grande maioria da população jovem tem de 4
a 7 anos de estudo (81% para os defasados e 59% para os excluídos); uma parcela
significativa tem de 1 a 3 anos (18% para os defasados e 27% para os excluídos).  No
analfabetismo, por sua vez, os dois grupos se separam: inexpressivo entre os defasados
(1%), chega a 14% entre os excluídos.

Jovens de 15 a 24 anos, defasados ou fora da escola, por anos de estudo

Fontes: Censo Populacional 2000 e PNAD 1999 - IBGE. Censo Escolar 2002 - INEP. Pesquisa ISER, 2003

4. O custo de não investir cedo

A economia brasileira gerará menos R$ 7 milhões devido ao abandono precoce da
escola por jovens. Uma medida assim tão elevada de “benefícios perdidos”, calculada
com base no que poderia ter sido se os e as jovens não tivessem se engajado num
comportamento negativo ou terminado numa situação desafortunada, demonstra perdas
verdadeiras para a sociedade brasileira. Essas estimativas são conservadoras, já que não
incluem as perdas que não podem ser capturadas por números, como as oportunidades
perdidas em termos de desenvolvimento cultural, maior eficiência na família,
fortalecimento das tradições democráticas e contribuições voluntárias à sociedade. A

9. Fernandes R.,
Segurança para Viver -
Propostas para uma
política de redução da
violência entre
adolescentes e jovens,
Viva-Rio, Rio de
Janeiro, 2005, p.12.
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12 CARAVANA COMUNIDADE SEGURA 2007

maior perda é dos/as próprios/as jovens, pois renunciam a seus futuros ao se engajarem
em comportamentos de risco e experimentar conseqüências negativas hoje. Novamente,
voltando à educação, a corte dos que abandonam cedo a escola ganhará R$ 300 bilhões
menos ao longo de suas vidas, em comparação com os ganhos que teria se cada um/
a tivesse terminado pelo menos o próximo nível de educação. A prevenção desses
comportamentos aumentaria o bem-estar das pessoas em termos de melhor status de
saúde, maior potencial de ganhos e maior potencial para desfrutar a vida. Além disso,
também eliminaria custos sociais, liberando recursos públicos que poderiam ser gastos
em outras iniciativas para acelerar o crescimento, na medida em que as pessoas teriam
maior capital humano e, assim, maior capacidade produtiva. Isso sugere que o
investimento nos/as jovens é uma parte crucial da estratégia mais ampla de investir no
desenvolvimento econômico e social do país.10

4.1. Os custos imensuráveis do abandono precoce da escola

Vários estudos sobre o custo do abandono precoce da escola têm mostrado que um mais
baixo nível educacional, quando controlado por renda familiar, está correlacionado com:

• maior deterioração da saúde da pessoa e da família

• maior violência doméstica

• indicadores psicológicos mais pobres

• maior delinqüência juvenil dos/as próprios/as filhos/as

• comportamentos sexuais de risco

• aumento do uso de drogas

• sentimentos mais profundos de exclusão social

• mais baixo grau de voluntarismo

• menores contribuições à democracia

• menores contribuições à expressão cultural

5. Quantos estão em conflito com a lei?11

Outro dado objetivo que merece nossa atenção é o baixíssimo percentual de adolescentes
responsáveis por crimes graves no país. Por exemplo, no estado de São Paulo,
adolescentes são responsáveis por apenas 1% dos homicídios e por menos de 4% do
total de crimes.12 Este percentual objetivamente nunca justificaria uma mudança em
um dispositivo constitucional de tamanha importância como o artigo 228 - que é na
realidade verdadeira cláusula pétrea13, o que vem desfazer o mito de que são os jovens
os principais responsáveis pela violência e criminalidade no país. Este dado é corroborado

10. Jovens em situação
de Risco no Brasil,
Relatório no. 32310-
BR,Volume I, Banco
Mundial, Brasília,
Junho 2007, pp. 9/10.

11. Levantamento
Nacional do
Atendimento
Socioeducativo ao
Adolescente em
Conflito com a Lei,
Subsecrataria de
Promoção dos Direitos
da Criança e do
Adolescente, SEDH -
Governo Federal,
realizado no período
de 01/08/2006 a 15/08/
2006.

12. Levantamento da
Secretaria de Segurança
Pública do Estado de
São Paulo – 2003.

13. CRFB – Art.228. São
penalmente
inimputáveis os
menores de dezoito
anos, sujeitos às normas
da legislação especial.
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por pesquisa feita pelo ILANUD - Instituto Latino Americano das Nações Unidas para
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, onde ficou demonstrado que os
crimes graves atribuídos a adolescentes no Brasil não ultrapassam 10% do total de
infrações. Também vale lembrar que a grande maioria dos atos infracionais é contra o
patrimônio e não contra a vida.14

O levantamento estatístico da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (Murad, 2004) identificou
que existiam no Brasil cerca de 39.578 adolescentes no sistema socioeducativo. Este
quantitativo representava 0,2% (zero vírgula dois por cento) do total de adolescentes na
idade de 12 a 18 anos existentes no Brasil (Tabela 1). Ainda em relação e este levan-
tamento estatístico, 70% (setenta por cento), ou seja, 27.763 do total de adolescentes
no Sistema Socioeducativo se encontravam em cumprimento de medidas socioeducativas
em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade).

TABELA1. Adolescentes segundo o sistema socioeducativo
e a população total de adolescentes de 12 a 18 anos por região

Regiões Adolescentes no SSE* População de 12 a 18 anos**

Brasil 39.578 25.030.970

Centro-Oeste 3.601 1.704.139

Sudeste 22.022 9.790.356

Sul 6.413 3.406.985

Norte 2.048 2.180.849

Nordeste 5.494 8.417.089

*Dados da SEDH/SPDCA (Murad et ali, 2004).

** Censo Demográfico (IBGE, 2000) Caracterização da população – Resultados da amostra.

Segundo Rocha (2002), havia no país 9.555 adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e internação provisória. Destes, 90%(noventa por cento)
eram do sexo masculino; 76% (setenta e seis por cento) tinham idade entre 16 e 18
anos; 63% (sessenta e três por cento) não eram brancos e destes 97% (noventa e
sete por cento) eram afro descendentes; 51% (cinqüenta e um por cento) não
freqüentavam a escola; 90% (noventa por cento) não concluíram o Ensino Fundamental;
49% (quarenta e nove por cento) não trabalhavam; 81% (oitenta e um por cento)
viviam com a família quando praticaram o ato infracional; 12,7% (doze vírgula sete por
cento) viviam em famílias que não possuíam renda mensal; 66%(sessenta e seis por
cento) em famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, e 85,6%(oitenta e
cinco vírgula seis por cento) eram usuários de drogas. Em cumprimento da medida
socioeducativa de semiliberdade existiam 1.260 adolescentes, segundo Fuchs (2004).
Destes, 96,6% (noventa e seis vírgula seis) eram do sexo masculino; 68,5% (sessenta
e oito vírgula cinco) tinham entre 15 a 17 anos; 62,4% (sessenta e dois vírgula quatro

14. Alves A., Redução
da Idade Penal e
Criminalidade no Brasil,
CONANDA, 2007.
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por cento) eram afro descendentes; 58,7% (cinqüenta e oito vírgula sete por cento)
estavam fora da escola formal antes do cometimento do ato infracional; 75,7% (setenta
e cinco vírgula sete por cento) não trabalhavam; 70% (setenta por cento) se declaravam
usuários de drogas e 87,2% (oitenta e sete vírgula dois por cento) viviam com a família
antes do início do cumprimento da medida socioeducativa.

A realidade dos adolescentes brasileiros, incluindo aqueles no contexto socioeducativo,
exige atenção do Estado e evidencia a necessidade de uma agenda de urgências no
sentido de se efetivar políticas públicas e sociais e, sobretudo, amplia os desafios para a
efetiva implementação da política de atendimento socioeducativa.15

Em 2006, o número total de internos no sistema socioeducativo de meio fechado no
Brasil era de 15.426 adolescentes, sendo a maioria (10.446) na internação, seguida da
internação provisória (3.446) e da semiliberdade (1.234). Observa-se um aumento
expressivo na taxa de crescimento da lotação do meio fechado no país entre os anos de
2002-2006, correspondendo a 28% - muito embora 18 estados terem apresentado
uma média superior.

Os cinco estados com maior população de internos são SP, RJ, RS, PE e PR, sendo que
em São Paulo se concentram 39% dos adolescentes em cumprimento de regimes em
meio fechado no Brasil, com um ligeiro decréscimo comparado a 2004 quando sua
participação chegou a 46%. Contudo, proporcionalmente à população jovem de cada
estado, as unidades federativas que mais internam são AC, DF, AP, SP e RO.

O maior crescimento de lotação nos últimos quatro anos aconteceu na internação
provisória (34%), enquanto o número de internos em semiliberdade cresceu apenas
9%. Tal contraste sugere que na modalidade de atendimento esteja prevalecendo o
critério de uma suposta periculosidade dos adolescentes, levando a adoção da internação
provisória como ação emergencial. Chama a atenção o fato de que em SC, PR, BA e AC
existem mais adolescentes em internação provisória do que em internação.

A medida de semiliberdade é a menos aplicada de todas as modalidades, sendoA medida de semiliberdade é a menos aplicada de todas as modalidades, sendoA medida de semiliberdade é a menos aplicada de todas as modalidades, sendoA medida de semiliberdade é a menos aplicada de todas as modalidades, sendoA medida de semiliberdade é a menos aplicada de todas as modalidades, sendo
inclusive inexistente nos estados do ES, MT e Tinclusive inexistente nos estados do ES, MT e Tinclusive inexistente nos estados do ES, MT e Tinclusive inexistente nos estados do ES, MT e Tinclusive inexistente nos estados do ES, MT e TOOOOO. Agrega-se ainda o fato de que 17
estados não possuem vagas nem lotação para a semiliberdade feminina. Levantamentos
anteriores já haviam sinalizado a baixa aplicação da medida de semiliberdade, o que foi
novamente reiterado na pesquisa atual, uma vez que para cada adolescente cumprindo
esta medida encontramos nove em regime de internação. Por outro lado, RJ, RR e AP se
destacam com cerca de 35% de semiliberdade para 65% de internação.

Na média nacional, 96% dos adolescentes cumprindo medida de meio fechado no96% dos adolescentes cumprindo medida de meio fechado no96% dos adolescentes cumprindo medida de meio fechado no96% dos adolescentes cumprindo medida de meio fechado no96% dos adolescentes cumprindo medida de meio fechado no
país são do sexo masculinopaís são do sexo masculinopaís são do sexo masculinopaís são do sexo masculinopaís são do sexo masculino. Uma hipótese é que isso se deve ao diferente formato de
participação nos delitos dependendo do gênero; enquanto os meninos assumem
geralmente um papel de protagonista e expõem-se mais à categorização de autoria
direta, as meninas tendem a participar mais na “retaguarda”. A discrepância é maior na
internação provisória, onde existem 30 meninos para cada menina. Comparativamente,
entre 2entre 2entre 2entre 2entre 2002 - 2002 - 2002 - 2002 - 2002 - 2006 a006 a006 a006 a006 a população masculina sofreu um acréscimo de 2população masculina sofreu um acréscimo de 2população masculina sofreu um acréscimo de 2população masculina sofreu um acréscimo de 2população masculina sofreu um acréscimo de 29% enquanto9% enquanto9% enquanto9% enquanto9% enquanto

15. Sistema Nacional de
Atendimento
Socioeducativo –Sinase,
Secretaria Especial de
Direitos Humanos,
Conanda, Brasília,
2006, pp. 18/19.

Apostila - prova2 - miolo.pmd 28.08.2007, 18:1214



O IMPACTO DA VIOLÊNCIA SOBRE CRIANÇAS E JOVENS 15

a feminina decresceu 0,5%.a feminina decresceu 0,5%.a feminina decresceu 0,5%.a feminina decresceu 0,5%.a feminina decresceu 0,5%. Os únicos estados onde o crescimento do número de
internas foi expressivamente maior que o de internos foram GO, ES e RO.

No que diz respeito ao quadro de pessoal, quase dois terços (65%) é composto por
socioeducadores, enquanto 19% correspondem ao percentual de funcionários
administrativos e cerca de 15% de técnicos. A média nacional é de 1,2 funcionários por
adolescente e jovem em meio fechado. Os estados do RJ, CE, RO e PR possuem o
quadro de pessoal mais reduzido, ao passo que os estados de RR, MA, DF e PA tem
proporcionalmente o maior número de profissionais.

O total de unidades de atendimento socioeducativo em meio fechado no Brasil é deO total de unidades de atendimento socioeducativo em meio fechado no Brasil é deO total de unidades de atendimento socioeducativo em meio fechado no Brasil é deO total de unidades de atendimento socioeducativo em meio fechado no Brasil é deO total de unidades de atendimento socioeducativo em meio fechado no Brasil é de
3333366, sendo que 266, sendo que 266, sendo que 266, sendo que 266, sendo que 2555552 delas possuem até 40 leitos - ou seja, cerca de 72 delas possuem até 40 leitos - ou seja, cerca de 72 delas possuem até 40 leitos - ou seja, cerca de 72 delas possuem até 40 leitos - ou seja, cerca de 72 delas possuem até 40 leitos - ou seja, cerca de 70% estão em0% estão em0% estão em0% estão em0% estão em
conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo SIconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo SIconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo SIconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo SIconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo SINASE. Contudo, é preocupanteNASE. Contudo, é preocupanteNASE. Contudo, é preocupanteNASE. Contudo, é preocupanteNASE. Contudo, é preocupante
o déficit de vagas que chega a 3.3o déficit de vagas que chega a 3.3o déficit de vagas que chega a 3.3o déficit de vagas que chega a 3.3o déficit de vagas que chega a 3.396 (296 (296 (296 (296 (22% da população total de internos). Deste2% da população total de internos). Deste2% da população total de internos). Deste2% da população total de internos). Deste2% da população total de internos). Deste
déficit, destacam-se os 685 jovens e adolescentes em cadeias, sobretudo em MG edéficit, destacam-se os 685 jovens e adolescentes em cadeias, sobretudo em MG edéficit, destacam-se os 685 jovens e adolescentes em cadeias, sobretudo em MG edéficit, destacam-se os 685 jovens e adolescentes em cadeias, sobretudo em MG edéficit, destacam-se os 685 jovens e adolescentes em cadeias, sobretudo em MG e
PPPPPR. Os estados com maiores problemas de vagas são PR. Os estados com maiores problemas de vagas são PR. Os estados com maiores problemas de vagas são PR. Os estados com maiores problemas de vagas são PR. Os estados com maiores problemas de vagas são PE, RE, RE, RE, RE, RS e MG. Ressalve-se oS e MG. Ressalve-se oS e MG. Ressalve-se oS e MG. Ressalve-se oS e MG. Ressalve-se o
fato de que pela primeira vefato de que pela primeira vefato de que pela primeira vefato de que pela primeira vefato de que pela primeira vez o cálculo utilizado equivale à situação real, na medidaz o cálculo utilizado equivale à situação real, na medidaz o cálculo utilizado equivale à situação real, na medidaz o cálculo utilizado equivale à situação real, na medidaz o cálculo utilizado equivale à situação real, na medida
em que analisou unidade por unidade e não a soma por estado.em que analisou unidade por unidade e não a soma por estado.em que analisou unidade por unidade e não a soma por estado.em que analisou unidade por unidade e não a soma por estado.em que analisou unidade por unidade e não a soma por estado.

Esse crescimento nacional da utilização dos regimes de meio fechado - que implicou na
continuidade do quadro de superlotação das unidades apesar da ampliação significativa
no número de vagas, resultado da construção e reforma de unidades em todo o país –
nos traz a obrigação de reforçar a primazia das medidas de meio aberto, preconizada
pelo SINASE. Destaca-se a necessidade de um mapeamento nacional dessas medidas,
mapeamento até então inexistente.16 Cerca de 60% das capitais ainda não contam com
a municipalização das medidas de meio aberto, conforme indica o ECA e o SINASE.

6. O jovem que é punido tem cor, idade e endereço no Brasil

Vivemos no Brasil uma lógica perversa. Sabe-se que a “Justiça” em nosso país é seletiva.
O que queremos dizer com isso? Que aqui o jovem punido tem cor, idade e endereço.
Lidamos dia após dia com dois dos piores males presentes em uma sociedade – a
discriminação e o preconceito. Apesar do discurso politicamente correto de que não há
preconceito racial no Brasil, sabemos que isto não passa de uma grande falácia. Quando
nos deparamos com jovens de classe média ou média alta cometendo os mesmos
crimes que jovens pobres e saindo impunes, começamos a compreender todo um ciclo
que se perfaz desde o cometimento do crime – confiram abaixo:

• levantamento da ficha do “adolescente que cometeu ato infracional” ou do “menor
infrator” (dependendo de quem cometeu o crime) e de sua família

• complacência de operadores do direito / rigor na aplicação da lei

• punição rápida / impunidade

16. Nesse sentido, a
SPDCA pretende
desenvolver ainda esse
ano tal levantamento,
tendo em vista o
planejamento do apoio
técnico-financeiro às
prefeituras das capitais
estaduais, quer terão
prioridade nos
convênios de 2007.
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 O rigor na aplicação da lei quando um “adolescente rico ou um menor pobre” comete
um ato infracional deveria deve ser o mesmo. Não é, porém o que vemos rotineiramente
no Brasil, onde infelizmente a lei tem dois pesos e duas medidas. Se preventivamente
o Estado não tem sucesso em impedir que crimes aconteçam, pelo menos a investigação
deveria ser desencadeada da mesma maneira para qualquer cidadão e a punição pelo
crime cometido deveria atingir a todos, sem distinção. A sensação de impunidade que
paira quando nos deparamos com o cometimento de crimes do colarinho branco ou
crimes cometidos por figuras da classe média ou classe média alta, faz aumentar o
sentimento de revolta das classes menos favorecidas. Vale lembrar que estas são as
classes que sofrem constantes abusos em seus direitos mais básicos, abusos estes que
vêm do Estado através de uma polícia truculenta e despreparada para lidar com a
juventude e/ou de criminosos, que impõem uma verdadeira ditadura dentro das
comunidades por eles dominadas. *

Somos forçados a concluir que o que determina a punição na maioria das vezes no
Brasil não é o crime por si só, mas sim a cor, a classe social e o local de habitação
daquele que cometeu o crime...

*. Sobre o tema
dissertação de
mestrado “The
Dictatorship of the Drug
Traffic in the Slums of
Rio de Janeiro vs. The
International and
National Human Rights
Law”, Huguet Clarissa,
Universidade de
Utrecht, Holanda, 2005.
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2ª Parte

Entendendo o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA
Lei 8.069/90 e o Sistema Juvenil

1. Antigo Código de Menores X ECA

A legislação responsável por disciplinar o sistema de relações jurídicas que envolviam a
criança e o adolescente antes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) era o
Código de Menores, Lei nº 6.697 de 10.10.1979.  O Código de Menores de 1979
utilizava a denominada doutrina da situação irregular para o tratamento jurídico à criança
e ao adolescente, assim expressa no seu artigo 1º:

Art. 1º - Este Código dispõe sobre a assistência, proteção e vigilância a menores:
I – até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; II – entre
dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei.

De acordo com esta doutrina, o sistema jurídico da infância e juventude deveria incidir
sob a esfera dos indivíduos menores de dezoito anos quando estes se encontrassem
em situação irregular. Para os efeitos do artigo 2º desta lei, considerava-se em situação
irregular aquele:

I – privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória,
ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão dos pais ou
responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável de provê-las;

II – vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;

III – em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente
contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
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IV – privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou
responsável;

V – com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária;

VI – autor de infração penal.

Por esta lógica legal, o universo jurídico da criança e do adolescente teria significado
para o Direito quando a criança e o adolescente estivessem vivendo de forma irregular
na sociedade. Contudo, a situação irregular implicava em uma situação de patologia
social de espectro muito grande. Para o Código de Menores pouco importava se a
criança ou adolescente era pobre, vítima de maus tratos ou autor de ato infracional, pois
em qualquer destas condições estariam sob a condição “patológica” de irregularidade.

A doutrina da situação irregular do Código de Menores identificava-se com a denominada
etapa tutelar do sistema da infância e juventude. A etapa tutelar, por sua vez, era dotada
de caráter assistencialista, na medida em que a autoridade judiciária tinha o poder de
decidir, em nome da criança, o que seria melhor para ela; ao juiz era atribuído um poder
discricionário. Sob a ég Sob a ég Sob a ég Sob a ég Sob a égide do Código de Menores a criança e o adolescente eramide do Código de Menores a criança e o adolescente eramide do Código de Menores a criança e o adolescente eramide do Código de Menores a criança e o adolescente eramide do Código de Menores a criança e o adolescente eram
concebidos como meros objetos de intervenção jurídica.concebidos como meros objetos de intervenção jurídica.concebidos como meros objetos de intervenção jurídica.concebidos como meros objetos de intervenção jurídica.concebidos como meros objetos de intervenção jurídica.

O período pós-regime militar no Brasil foi marcado pela redemocratização e pela inclusão
da luta pelos direitos humanos na pauta política. Naquela ocasião o movimento
constituinte passou a se mobilizar pelo reconhecimento de direitos e garantias de
indivíduos até então excluídos desta ceara como mulheres, negros, índios, bem como
crianças e adolescentes, dentre outros. A partir de 1985, o movimento de luta pelos
direitos da infância reuniu 250 mil assinaturas e possibilitou a inclusão no texto
constitucional de 1988 de princípios básicos de proteção e garantia aos direitos da
infância e da juventude. Buscava-se reverter a situação legislativa existente instituindo-
se um sistema garantista em substituição ao tutelar.

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Princípio da Prioridade Absoluta,
contemplado no artigo 227 do texto constitucional, passa a ser um pilar do novo direito
da criança e do adolescente, que por fim possibilita a criação de uma nova lógica no
tratamento jurídico da infância e juventude.

Mas foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 13.07.1990, à luz da
Constituição de 1988, sintetizando o pensamento do legislador constituinte, que rompeu
definitivamente com a doutrina da situação irregular e inaugurou a denominada DoutrinaDoutrinaDoutrinaDoutrinaDoutrina
da Proteção Integda Proteção Integda Proteção Integda Proteção Integda Proteção Integral,ral,ral,ral,ral, prevista expressamente no seu artigo primeiro. Sob esta perspectiva
pode-se afirmar que o ECA é uma conseqüência natural da Constituição de 1988.

Vale ressaltar que a Constituição Brasileira (CRFB) estabeleceu como prioritárias as políticas
dirigidas à infância e juventude adotando a Doutrina da Proteção IntegDoutrina da Proteção IntegDoutrina da Proteção IntegDoutrina da Proteção IntegDoutrina da Proteção Integralralralralral. A CRFB
estabelece através de seu artigo 227, seguindo a mesma linha dos pactos internacionais
- Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança17 e as Regras Mínimas das Nações

17. A Convenção
Internacional sobre os
Direitos da Criança foi
adotada pela
Assembléia Geral das
Nações Unidas em
novembro de 1989 e
foi ratificada por 192
países exceto pelos
Estados Unidos,
Somália e Timor Leste.
O Brasil ratificou-a em
setembro de 1990.
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Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de Beijing,
o compromisso do Estado Brasileiro de assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

O ECA, por meio da Doutrina da Proteção Integral, introduz no ordenamento jurídico
nacional todo um sistema de garantias e direitos para crianças e adolescentes
consubstanciado em um conjunto de novos referenciais teóricos. Este novo paradigma
pressupõe uma valorização da condição de ser criança e adolescente, pessoas em
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que necessitam crescer de forma
sadia, harmoniosa e feliz. A partir destes novos referenciais a criança e o adolescente
passam a ser considerados sujeitos de direito. Desta forma, a proteção integral surge
como um sistema de normas jurídicas no qual crianças e adolescentes figuram como
titulares de interesses subordinantes frente à família, à sociedade e o Estado.

E sendo a criança e o adolescente sujeitos de direito, cabe à família, à sociedade e ao
Estado o dever de garanti-los. Nesta etapa garantista, etapa atual, o juiz não tem poder
discricionário à medida que deve decidir conforme os interesses da criança e do adolescente.
A proteção é considerada integral por abraçar todo o universo de relações interpessoais
nas quais a criança e o adolescente sejam parte, além de envolver uma proteção a todos
os aspectos da condição de ser humano (físico, moral, ético, religioso, etc).

Enquanto as políticas públicas no período da doutrina da situação irregular possuíam
caráter meramente assistencialista, que concediam ao juiz de menores ampla esfera de
arbitrariedade e que não se preocupavam com uma efetiva alteração do status de situação
irregular, a doutrina da proteção integral revela-se como um sistema de garantias pautado
em políticas públicas preventivas.18

2. O Papel dos Conselhos Tutelares19

2.1. O que são os Conselhos Tutelares?

De acordo com o art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é:

órgão permanente, autônomo e não-jurisdicionalórgão permanente, autônomo e não-jurisdicionalórgão permanente, autônomo e não-jurisdicionalórgão permanente, autônomo e não-jurisdicionalórgão permanente, autônomo e não-jurisdicional2222200000 encarregado pela sociedade encarregado pela sociedade encarregado pela sociedade encarregado pela sociedade encarregado pela sociedade
civil de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,civil de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,civil de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,civil de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,civil de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
atendendo àqueles que têm o seu direito ameaçado ou violado, seja poratendendo àqueles que têm o seu direito ameaçado ou violado, seja poratendendo àqueles que têm o seu direito ameaçado ou violado, seja poratendendo àqueles que têm o seu direito ameaçado ou violado, seja poratendendo àqueles que têm o seu direito ameaçado ou violado, seja por
parparparparparte de seus pais ou responsáveis, seja por parte de seus pais ou responsáveis, seja por parte de seus pais ou responsáveis, seja por parte de seus pais ou responsáveis, seja por parte de seus pais ou responsáveis, seja por parte do Estado, da sociedade,te do Estado, da sociedade,te do Estado, da sociedade,te do Estado, da sociedade,te do Estado, da sociedade,
por terceiros ou em razão de sua própria conduta.por terceiros ou em razão de sua própria conduta.por terceiros ou em razão de sua própria conduta.por terceiros ou em razão de sua própria conduta.por terceiros ou em razão de sua própria conduta.

Para tanto, os Conselhos Tutelares lançam mão de um conjunto de medidas de proteção
já previstas em lei e que lhes cabe aplicar, além de outro conjunto de medidas, aplicáveis
aos pais ou responsáveis quando estes são os agentes violadores do direito.

18. Fonte: Ilanud

19. O Ponto 2 desta
parte da cartilha foi
elaborado por Jéssica
Faria, estagiária do
projeto COAV.

20. Órgão não
jurisdicional é uma
entidade pública que
não integra o Poder
Judiciário. Exerce,
portanto, funções de
caráter administrativo,
dependendo da órbita
do Poder Executivo, a
que fica vinculado para
os efeitos
administrativos da sua
existência como órgão
que executa funções
públicas.
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Exemplos de medidas de proteção são a matrícula e a freqüência obrigatória à escola, a
requisição de tratamento médico ou psicológico, a inclusão em programa oficial ou
comunitário de auxílio e o abrigo em entidade. Medidas aplicáveis aos pais vão do
encaminhamento a programas de auxílio à família, até a inclusão em programas de
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos e advertência. VVVVVale esclarecer queale esclarecer queale esclarecer queale esclarecer queale esclarecer que
questões judiciais, como as que envolvem guarda, tutela, adoção, ato infracionalquestões judiciais, como as que envolvem guarda, tutela, adoção, ato infracionalquestões judiciais, como as que envolvem guarda, tutela, adoção, ato infracionalquestões judiciais, como as que envolvem guarda, tutela, adoção, ato infracionalquestões judiciais, como as que envolvem guarda, tutela, adoção, ato infracional
cometido por adolescentes ou infrações administrativas ou penais contra os direitoscometido por adolescentes ou infrações administrativas ou penais contra os direitoscometido por adolescentes ou infrações administrativas ou penais contra os direitoscometido por adolescentes ou infrações administrativas ou penais contra os direitoscometido por adolescentes ou infrações administrativas ou penais contra os direitos
das crianças estão fora das atribuições do Conselho Tdas crianças estão fora das atribuições do Conselho Tdas crianças estão fora das atribuições do Conselho Tdas crianças estão fora das atribuições do Conselho Tdas crianças estão fora das atribuições do Conselho Tutelarutelarutelarutelarutelar, cabendo-lhe encaminhá-, cabendo-lhe encaminhá-, cabendo-lhe encaminhá-, cabendo-lhe encaminhá-, cabendo-lhe encaminhá-
las ao Ministério Público ou à Justiça da Infância e da Juventude.las ao Ministério Público ou à Justiça da Infância e da Juventude.las ao Ministério Público ou à Justiça da Infância e da Juventude.las ao Ministério Público ou à Justiça da Infância e da Juventude.las ao Ministério Público ou à Justiça da Infância e da Juventude.

Ao tomar conhecimento de alguma irregularidade envolvendo crianças ou adolescentes,
cabe ao Conselho Tutelar tomar as decisões para solucioná-las ou buscar as autoridades
competentes e os mecanismos sociais e jurídicos para resolver.

Cabe ao Conselho Tutelar:

• atender queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças,
adolescentes, famílias e a comunidade em geral

• requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, previdência, serviço
social, trabalho e segurança

• requisitar certidões de nascimento e óbito de crianças e adolescentes

• representar ao Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do
“Poder Familiar”

Por ser um órgão não-jurisdicional, o Conselho não realiza busca e apreensão de crianças,
adolescentes ou pertences dos mesmos; autorização para viajar, para desfilar, para
freqüentar bares, boates ou congêneres; fiscalização de bares, boates ou congêneres;
apuração de ato infracional, mesmo que seja por requisição do delegado de polícia.

O Conselho TO Conselho TO Conselho TO Conselho TO Conselho Tutelar não tem poder de polícia, como tem o juiz e o promotorutelar não tem poder de polícia, como tem o juiz e o promotorutelar não tem poder de polícia, como tem o juiz e o promotorutelar não tem poder de polícia, como tem o juiz e o promotorutelar não tem poder de polícia, como tem o juiz e o promotor. Não
cabe ao Conselho Tutelar realizar blitz, isto é, sair durante o dia ou à noite a percorrer
bares, a visitar casas de jogos eletrônicos. Não cabe ao Conselho Tutelar apresentar à
polícia, em nome do apreensor, um adolescente autor de ato infracional. O ECA diz que
a responsabilidade é de quem apreende. O Conselho Tutelar, este sim, em caso de
notificação ou comunicado tem o poder de atribuir ao núcleo do Comissariado da Infância
e Juventude ou à polícia a responsabilidade de verificar a procedência da notificação ou
comunicação, quando o caso assim o exigir.

2.2 Atribuições do Conselho Tutelar:

Devem os Conselheiros Tutelares regularmente eleitos e empossados:

1. Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção;

2. Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas pertinentes
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente;
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3. Promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos e
entrar na justiça quando alguém, injustificadamente, descumprir suas decisões;

4. Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tenha como
infração administrativa ou penal;

5. Encaminhar à justiça os casos que a ela são pertinentes;

6. Tomar providências para que sejam cumpridas as medidas socioeducativas
aplicadas pela justiça a adolescentes infratores;

7. Expedir notificações em casos de sua competência;

8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, quando
necessário;

9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

10. Entrar na justiça, em nome das pessoas e das famílias, para que estas se defendam
de programas de rádio e televisão que contrariem princípios constitucionais bem
como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à
saúde e ao meio ambiente;

11. Levar ao Ministério Público casos que demandam ações judiciais de perda ou
suspensão do pátrio poder;

12. Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais que executem
programas de proteção e sócio-educativos.

2.3 Qual a fonte legal dos poderes atribuídos ao Conselho Tutelar? (ver Anexo I)

2.4 De quantos conselhos tutelares deve dispor o município?

Segundo a norma geral federal preconizada no art. 132 do ECA,  “haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local
para mandato de três anos, permitida uma recondução”. Logo, se for da conveniência
do município, haverá tantos Conselhos Tutelares quanto forem julgados necessários.

O Conselho Tutelar é sem dúvida uma experiência inovadora e ousada na materialização
do projeto de “Estado ampliado” e de “democracia participativa” subjacentes à Lei. n°
8.069, de 1990 - ECA. Além de produzirem mudanças em algumas dimensões da
realidade social, já que interage com diversos setores da sociedade, produz ainda impactos
nas práticas sociais desses setores. Apesar de serem os órgãos designados pelo EApesar de serem os órgãos designados pelo EApesar de serem os órgãos designados pelo EApesar de serem os órgãos designados pelo EApesar de serem os órgãos designados pelo ECCCCCAAAAA
para o recebimento de comunicações de casos de suspeita ou confirmação depara o recebimento de comunicações de casos de suspeita ou confirmação depara o recebimento de comunicações de casos de suspeita ou confirmação depara o recebimento de comunicações de casos de suspeita ou confirmação depara o recebimento de comunicações de casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos, infelizmente, os Conselhos Tmaus-tratos, infelizmente, os Conselhos Tmaus-tratos, infelizmente, os Conselhos Tmaus-tratos, infelizmente, os Conselhos Tmaus-tratos, infelizmente, os Conselhos Tutelares não estão implementados emutelares não estão implementados emutelares não estão implementados emutelares não estão implementados emutelares não estão implementados em
todos os municípios brasileiros, e onde já estão instalados funcionam muitas vetodos os municípios brasileiros, e onde já estão instalados funcionam muitas vetodos os municípios brasileiros, e onde já estão instalados funcionam muitas vetodos os municípios brasileiros, e onde já estão instalados funcionam muitas vetodos os municípios brasileiros, e onde já estão instalados funcionam muitas vezeszeszeszeszes
em condições adversas. Além da falta de infra-estrutura e condições materiais paraem condições adversas. Além da falta de infra-estrutura e condições materiais paraem condições adversas. Além da falta de infra-estrutura e condições materiais paraem condições adversas. Além da falta de infra-estrutura e condições materiais paraem condições adversas. Além da falta de infra-estrutura e condições materiais para
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seu funcionamento, e da gseu funcionamento, e da gseu funcionamento, e da gseu funcionamento, e da gseu funcionamento, e da grande demanda de serviços que estes órgãos enfrentam,rande demanda de serviços que estes órgãos enfrentam,rande demanda de serviços que estes órgãos enfrentam,rande demanda de serviços que estes órgãos enfrentam,rande demanda de serviços que estes órgãos enfrentam,
há ainda o despreparo de alguns conselheiros para o exercício da função e ahá ainda o despreparo de alguns conselheiros para o exercício da função e ahá ainda o despreparo de alguns conselheiros para o exercício da função e ahá ainda o despreparo de alguns conselheiros para o exercício da função e ahá ainda o despreparo de alguns conselheiros para o exercício da função e a
utilização política e pessoal dos Conselhos Tutilização política e pessoal dos Conselhos Tutilização política e pessoal dos Conselhos Tutilização política e pessoal dos Conselhos Tutilização política e pessoal dos Conselhos Tutelares como forma de projeção, outelares como forma de projeção, outelares como forma de projeção, outelares como forma de projeção, outelares como forma de projeção, o
que acaba deturpando a natureque acaba deturpando a natureque acaba deturpando a natureque acaba deturpando a natureque acaba deturpando a natureza supraparza supraparza supraparza supraparza suprapartidária dos mesmos.tidária dos mesmos.tidária dos mesmos.tidária dos mesmos.tidária dos mesmos.

Ainda há grandes desafios para o bom funcionamento dos Conselhos Tutelares. Estes
deverão superar as diversas dificuldades encontradas em seu dia-a-dia para ser mais do
que porta-voz de denúncias e testemunha ocular de situações sociais críticas. Uma das
principais funções dos Conselhos é saber entender e resolver problemas. São de suma
importância a qualificação técnica e política dos conselheiros tutelares além do
conhecimento aprofundado da lei.

Algumas dicas relevantes:

• Saber ouvir e compreender as necessidades, as demandas e possibilidades
daqueles que precisam dos serviços do Conselho Tutelar;

• Não permitir que os preconceitos, o paternalismo ou a fácil padronização de
atendimentos impeçam o correto entendimento de uma situação pessoal e social
específica;

• Atender em local reservado, garantindo a privacidade das pessoas;

• Registrar por escrito e de forma legível as informações importantes obtidas durante
os atendimentos. É preciso clareza, linguagem correta, objetividade na elaboração
de textos (relatórios, ofícios, petições etc.).

• Criar um canal de comunicação direto com autoridades públicas, e buscar junto a
elas soluções para problemas comunitários;

• Usar uma linguagem clara durante os atendimentos;

• Utilizar plenamente sua capacidade de interlocução e sua capacidade de articulação,
sabendo agregar pessoas, grupos, movimentos, entidades e personalidades
importantes no trabalho de promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e
do adolescente, que é coletivo, comunitário e obrigação de todos;

• Conhecer os serviços disponíveis na Rede de Atendimento do seu município para
poder realizar o encaminhamento da melhor forma possível;

• Saber organizar e conduzir reuniões de trabalho, o que é vital para o dia-a-dia do
Conselho Tutelar. As reuniões são poderosos instrumentos de socialização de
informações, de troca de experiências, decisões compartilhadas, soluções de
conflitos e pendências.

• Buscar soluções alternativas quando as soluções convencionais se mostrarem
inviáveis.
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3. O Sistema Juvenil (ver Anexo II)

3.1 Política de atendimento ao adolescente21

Tratar de medidas socioeducativas implica discutir política.22 E mais do que isso, aprofundar
acerca do que pode se constituir um conjunto de ações dirigidas à adolescência, com
todas as demandas e especificidades que esta etapa da vida humana possui.

No entanto, a política socioeducativa tem um componente ainda mais específico e
peculiar, pois corresponde ao conjunto de ações que são realizadas no âmbito do poder
público a partir da ocorrência de um acontecimento delituoso, que teve o adolescente
como seu protagonista. Significa reconhecer que as medidas socioeducativas e seus
respectivos programas de execução têm incidência, duração e lugar limitados, não se
estendendo para todo adolescente, nem tampouco por toda a fase da adolescência no
caso daqueles que infringiram a lei.

Tendo isto como ponto de partida, resta mais claro que a política socioeducativa é

apenas uma fatia dentre as demais ações políticas voltadas para a juventude em nosso
país. Sua importância é evidenciada pela sua finalidade e natureza, também limitadas e
restritas.

Em outras palavras, discutir política socioeducativa significa falar sobre o sistema

de responsabilidade juvenil existente no Direito Brasileiro. Não só, refere-se também
aos mecanismos de controle social que incidem diretamente sobre os jovens e, por fim,
às ações de cunho preventivo que podem diminuir a vulnerabilidade de muitos
adolescentes ou a exclusão social a que estão expostos.

É preciso, portanto, compreender que a medida socioeducativa é a respostaa medida socioeducativa é a respostaa medida socioeducativa é a respostaa medida socioeducativa é a respostaa medida socioeducativa é a resposta
sancionatória do Estado quando o autor de um delito é adolescente. Neste sentido,sancionatória do Estado quando o autor de um delito é adolescente. Neste sentido,sancionatória do Estado quando o autor de um delito é adolescente. Neste sentido,sancionatória do Estado quando o autor de um delito é adolescente. Neste sentido,sancionatória do Estado quando o autor de um delito é adolescente. Neste sentido,
a medida socioeducativa é sanção jurídico-penala medida socioeducativa é sanção jurídico-penala medida socioeducativa é sanção jurídico-penala medida socioeducativa é sanção jurídico-penala medida socioeducativa é sanção jurídico-penal, que cumpre tal qual a pena criminal que cumpre tal qual a pena criminal que cumpre tal qual a pena criminal que cumpre tal qual a pena criminal que cumpre tal qual a pena criminal
o papel de controle social, procurando evitar a prática de novos atos infracionaiso papel de controle social, procurando evitar a prática de novos atos infracionaiso papel de controle social, procurando evitar a prática de novos atos infracionaiso papel de controle social, procurando evitar a prática de novos atos infracionaiso papel de controle social, procurando evitar a prática de novos atos infracionais
por adolescentes e ao mesmo tempo diminuir a vulnerabilidade do própriopor adolescentes e ao mesmo tempo diminuir a vulnerabilidade do própriopor adolescentes e ao mesmo tempo diminuir a vulnerabilidade do própriopor adolescentes e ao mesmo tempo diminuir a vulnerabilidade do própriopor adolescentes e ao mesmo tempo diminuir a vulnerabilidade do próprio
adolescente infrator ao sistema tradicional de controle.adolescente infrator ao sistema tradicional de controle.adolescente infrator ao sistema tradicional de controle.adolescente infrator ao sistema tradicional de controle.adolescente infrator ao sistema tradicional de controle.2222233333

Isto ocorre por intermédio dos programas socioeducativos que através da oferta de um
conjunto de serviços e políticas sociais devem favorecer alternativas de reinserção social.
Fala-se em favorecimento porque as medidas socioeducativas, como dito, não esgotam
as políticas que se destinam aos adolescentes. Ao contrário, reduzem-se aos casos de
envolvimento com a prática de delitos. O processo de apuração do ato infracional e de
imposição das medidas socioeducativas converte-se na primeira intervenção do Estado
sobre a vida do adolescente.

3.2 Adolescentes infratores e as Medidas Socioeducativas

A população brasileira de jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas
aumentou de 12.051 para 15.426, entre 2002 e 2006, um crescimento de 28%. Do

21. As partes 3.1 e 3.2
desta cartilha foram
retiradas em grande
parte do documento
Guia Teórico e Prático
de Medidas
Socioeducativas,
ILANUD - Instituto
Latino Americano e
Tratamento do
Delinqüente/UNICEF,
2004

22. O termo política foi
usado durante séculos
para designar obras
dedicadas ao estudo
daquela esfera de
atividades humanas
que se refere de algum
modo às coisas do
Estado, in Política.
BOBBIO, Norberto.
“Dicionário de
Política”. 4ª ed.
Brasília: Editora
Universidade de
Brasília, 1992.

23. Sobre o tema
dissertação de
mestrado “O Direito
Penal Juvenil no
Estatuto da Criança e
do Adolescente”, p.
106, Karyna Batista
Sposato, Faculdade de
Direito da USP, 2003.
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total, 96,32% são homens e apenas 3,68% são mulheres. Os dados são do
Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito
com a Lei, uma iniciativa da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH/PR).24

Os direitos e garantias dos adolescentes, de modo expresso, previstos na Constituição
da República e os avanços com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente só
ganharão concretude, se houver entre outras ações, a ampliação e melhoria na qualidade
do atendimento do adolescente autor de ato infracional; a elaboração de políticas que
integrem serviços de diferentes áreas de atendimento, buscando o envolvimento,
articulação e mobilização de organizações governamentais e não governamentais com
vistas ao fortalecimento de uma rede de atendimento; e a descentralização e
regionalizando das atividades.

Como explicado acima, a política de atendimento a adolescentes a quem se atribuia política de atendimento a adolescentes a quem se atribuia política de atendimento a adolescentes a quem se atribuia política de atendimento a adolescentes a quem se atribuia política de atendimento a adolescentes a quem se atribui
a autoria de atos infracionais consiste num conjunto de ações sistemáticas,a autoria de atos infracionais consiste num conjunto de ações sistemáticas,a autoria de atos infracionais consiste num conjunto de ações sistemáticas,a autoria de atos infracionais consiste num conjunto de ações sistemáticas,a autoria de atos infracionais consiste num conjunto de ações sistemáticas,
continuadas e descentralizadas que visam assegurar o retorno à convivência familiarcontinuadas e descentralizadas que visam assegurar o retorno à convivência familiarcontinuadas e descentralizadas que visam assegurar o retorno à convivência familiarcontinuadas e descentralizadas que visam assegurar o retorno à convivência familiarcontinuadas e descentralizadas que visam assegurar o retorno à convivência familiar
e comunitária e a inclusão social dos referidos adolescentes.e comunitária e a inclusão social dos referidos adolescentes.e comunitária e a inclusão social dos referidos adolescentes.e comunitária e a inclusão social dos referidos adolescentes.e comunitária e a inclusão social dos referidos adolescentes. A política de atendimento
a adolescentes a quem se atribui a autoria de atos infracionais deve ser organizada de
forma articulada com as demais políticas previstas na lei, ou seja, as políticas sociais
básicas e as políticas de proteção. A singularidade de cada adolescente impõe aos
programas socioeducativos a elaboração de planos individualizados de atendimento.

Existem três tipos de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes
infratores. Faremos menção aqui aos princípios específicos relacionados a três medidas
socioeducativas existentes no sistema juvenil:

3.3 Em relação à medida de internação

É atribuição exclusiva dos governos estaduais a execução do atendimento em unidades
de internação descentralizadas e regionalizadas àqueles adolescentes sentenciados com
a referida medida. A medida de internação será executada em unidades descentralizadas
conforme as demandas regionais, com no máximo 40 internos. Cada unidade de
internação terá abrangência regional à qual corresponderá uma Vara Especializada
Regional da Infância e Juventude.

Cada unidade de internação deverá submeter seu projeto pedagógico contendo dentre
outros os seguintes conteúdos: a escolarização formal, a profissionalização, a previsão
de realização de atividades externas, a estrutura arquitetônica da unidade, as sanções
disciplinares, o desenvolvimento da sexualidade e de diferenças de gênero, e a atenção
às necessidades especiais de saúde dos internos focadas no atendimento aos portadores
de distúrbios mentais e aos dependentes químicos.

Os profissionais serão selecionados por meio de seleção pública, incluídos em carreira
específica, assegurando-lhes processo continuado de capacitação.

24. Conselho Nacional
dos Direitos da Criança
e do Adolescente,
CONANDA, Secretaria
Especial de dos Direitos
Humanos, SEDH –
Governo Federal.
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3.4 Em relação à medida de semiliberdade

A medida socioeducativa de semiliberdade é considerada uma das mais difíceis de executar
por não prever a contenção do adolescente e por demandar a articulação de políticas
públicas nas áreas de educação, saúde, trabalho, profissionalização, esporte, cultura, entre
outras - pela obrigatoriedade de estar em alguma atividade. Nela, o adolescente em conflito
com a lei apenas dorme na unidade, mas pode passar o dia em liberdade.

O Estado é responsável pela organização nos municípios de Casas de Semiliberdade,
regionais ou municipais. A medida de semiliberdade será executada em Casa com no
máximo 15 adolescentes. Cada Casa de Semiliberdade deverá submeter ao Conselho
Estadual e ao Conselho do seu Município, o projeto pedagógico contendo dentre outros
os seguintes conteúdos: a escolarização formal, a profissionalização, a estrutura arquitetônica
da Casa, as sanções disciplinares, o desenvolvimento da sexualidade e de diferenças de
gênero, e a atenção às necessidades especiais de saúde dos adolescentes focadas no
atendimento aos portadores de distúrbios mentais e aos dependentes químicos.

3.5 Em relação à medida em meio aberto: de liberdade assistida / medida de
prestação de serviços à comunidade

Aumentar a oferta de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei por meio de
medidas socioeducativas em meio aberto é um dos principais desafios do país. Primeiro,
porque o atendimento em liberdade é o caminho mais eficaz para ressocializar os
jovens que cometeram atos infracionais de baixo potencial ofensivo. Afinal, é neste
ambiente propiciado pelo meio aberto – com a devida proximidade dos familiares e
sob a tutela de profissionais especializados vinculados ao Estado – que o adolescente
terá mais condições de desenvolver as atividades necessárias para reconduzi-lo ao bom
convívio comunitário.

Em segundo, mas não menos importante, cabe ressaltar que a medida socioeducativa
de meio aberto é hoje uma alternativa mais barata para o Estado.  Portanto, investir na
ampliação dos serviços voltados aos adolescentes atendidos em liberdade significa
economia e melhor gerenciamento dos recursos públicos. Neste contexto, a critério do
Poder Judiciário, as medidas de privação de liberdade deveriam ficar restritas sempre
aos casos mais graves.

Iniciativas concretas vêm sendo tomadas em alguns estados brasileiros para incrementar
a aplicação de medidas de meio aberto. Tais ações vêm sendo divididas em dois eixos:
a ampliação de parcerias por meio da municipalização de serviços e a adequação do
número de técnicos destinados ao atendimento.

No que concerne à municipalização no estado de São Paulo, os avanços foram notáveis.
Até maio de 2006, a antiga Febem contava com apenas uma experiência na
municipalização, por meio de convênio com a Prefeitura de São Paulo. Em sete meses,
seguindo as recomendações do Sistema Nacional Socioeducativo (Sinase), 21 novas
parcerias foram firmadas com municípios do Estado. Por meio destas parcerias, os
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atendimentos em meio aberto são executados pelas prefeituras (mais vinculadas à
realidade das cidades), que recebem suplementação financeira da Fundação CASA (do
governo do estado de São Paulo), no valor de R$ 60,00 per capita. Os valores não são
os ideais e há previsão de que em 2007 os repasses serão reajustados em 67%,
perfazendo um total de R$ 100,00 por adolescente efetivamente atendido. Objetiva-se
com isso, mais do que remunerar justamente os programas de meio aberto, incentivar
a adesão dos prefeitos.25

4. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo26

4.1 Por que precisamos de uma política socioeducativa?

Comemoramos os 16 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente colocando o dedo
em uma ferida nacional: o que fazer com os adolescentes que praticam delitos e até
mesmo participam do crime organizado?

De um lado, a crise de implementação na área socioeducativa é visível. No imaginário
social, por exemplo, as unidades de privação de liberdade estão muito distantes de
serem consideradas “estabelecimentos educacionais”, conforme propõe o ECA. Mesmo
para os militantes na área tal denominação poderia ser considerada um eufemismo se
levarmos em conta o cenário de reiterada violação de direitos humanos que chegam,
em alguns casos, a transformar tais instituições em “máquinas de moer gente”,
adolescentes e funcionários.

Por outro lado, pode-se visualizar outra evidência desta crise de implementação, nem
sempre destacada nas manchetes da mídia: a forte tendência de crescimento da
população de adolescentes internos no país. Apenas nos últimos 8 anos houve um
aumento de 320% e temos um déficit em torno de 3 mil vagas na internação.

Isto sugere que tal medida socioeducativa deixou de ser excepcional e de breve duração:
muitas vezes o que se observa é o adolescente ficar internado devido a sua trajetória e
não pelo delito praticado, como nos casos em que se decide pela sua internação ou se
aumenta o seu tempo de permanência no cumprimento desta medida pela sua trajetória
de uso de drogas, evasão escolar ou problemas familiares. Assim sendo, a internação
funciona como via de acesso a políticas sociais, o que nos coloca a um passo de retorno
ao velho Código de Menores e seus velhos internatos, mistos de reformatório e prisão.

Como sugere Emílio Garcia Mendez, já não podemos falar apenas de uma crise de imple-
mentação. Neste caso, estamos diante também de uma crise de interpretação: a privação
de liberdade deveria ser uma medida aflitiva, em que o adolescente é castigado e destinado
a sofrer? Ou seria uma política compensatória, até mesmo sem pertinência jurídica?

Propomos que ambas as interpretações podem estar equivocadas, pois preconizam o
confinamento de adolescentes como uma medida indispensável. Portanto, tais situações
sinalizam a urgência de parâmetros mais objetivos e de procedimentos justos, para
evitar tanto a arbitrariedade dos ditos “maus” e “bons” intérpretes do ECA. Diferentemente

25. Souza A.F., Medidas
socioeducativas em
meio aberto: realidade
e desafios, Fundação
Casa, Governo do
Estado de São Paulo,
2007

26. O ponto 4 desta
parte da cartilha foi
elaborado por Carmen
Silveira de Oliveira,
Subsecretária de
Promoção dos Direitos
da Criança e do
Adolescente, SEDH,
Governo Federal,
Brasília, 2007.
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destas duas posições acreditamos que o aprisionamento juvenil não pode ser a resposta
mais investida de uma sociedade civilizada. Isto porque as sanções privativas da liberdade
demonstram ter uma eficácia invertida, não por falhas das instituições ou por insuficiência
de recursos. Afinal, não se pode dizer que é insignificante gastar 453 milhões em um
ano, como foi o caso da FEBEM/SP em 2005. Como refere FComo refere FComo refere FComo refere FComo refere Foucault, a prisão é umoucault, a prisão é umoucault, a prisão é umoucault, a prisão é umoucault, a prisão é um
projeto social fadado ao fracasso. Inúmeros estudos demonstram que a internaçãoprojeto social fadado ao fracasso. Inúmeros estudos demonstram que a internaçãoprojeto social fadado ao fracasso. Inúmeros estudos demonstram que a internaçãoprojeto social fadado ao fracasso. Inúmeros estudos demonstram que a internaçãoprojeto social fadado ao fracasso. Inúmeros estudos demonstram que a internação
de adolescentes aumenta a velocidade da reincidência criminal e que tampouco ade adolescentes aumenta a velocidade da reincidência criminal e que tampouco ade adolescentes aumenta a velocidade da reincidência criminal e que tampouco ade adolescentes aumenta a velocidade da reincidência criminal e que tampouco ade adolescentes aumenta a velocidade da reincidência criminal e que tampouco a
elevação do rigor das medidas produz menor reincidência.elevação do rigor das medidas produz menor reincidência.elevação do rigor das medidas produz menor reincidência.elevação do rigor das medidas produz menor reincidência.elevação do rigor das medidas produz menor reincidência.

Portanto, antevemos promissores sinais no surgimento do SINASE. Em primeiro lugar,
porque ele nasce de uma construção coletiva. Em segundo lugar, porque sua plataforma
inspiradora são os acordos internacionais em direitos humanos em que o Brasil é
signatário.  Em terceiro lugar, por propor a política socioeducativa como uma articulação
em rede e de integração de políticas intersetoriais: educação, saúde, assistência social,
trabalho/emprego, previdência social, cultura, esporte e lazer, segurança pública. Em
quarto lugar, pela afirmação da natureza pedagógica da medida socioeducativa. Em
quinto lugar, pela ênfase na descentralização, o que implica tanto na regionalização das
unidades de privação de liberdade, quanto na municipalização das medidas de meio
aberto. E, por último, pela necessária inversão de prioridades que subjaz na ênfase a
favor das medidas de meio aberto.

Todavia, são inúmeros os desafios na implementação do SINASE. Em termos mais gerais,
chamamos a atenção para o lento reordenamento institucional. Temos hoje no Brasil
cerca de 40 % das instituições socioeducativas estaduais ainda com uma dupla gestão
– medidas protetivas e medidas socioeducativas. Muito embora a maioria esteja
gerenciando e financiando medidas em meio fechado e também aberto pensamos que
isto pode ser uma vantagem para a devida descentralização das ações e dos recursos.

Em termos mais específicos, algumas estratégias se fazem necessárias a médio prazo:

• a ampliação de varas especializadas e plantão institucional;

a integração dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança
Pública, Assistência Social, na operacionalização do atendimento inicial do
adolescente em conflito com a lei;

• o fortalecimento do sistema de defesa destes adolescentes;

• a ação mais efetiva dos conselhos estaduais e municipais;

• a definição de limites e competências na gestão compartilhada (uma vez que se
deve  partilhar ações atendendo o princípio de incompletude institucional e não
por uma insuficiência institucional, o que nos leva a pensar que a transferência de
recursos não significa transferência de responsabilidade);

• a formulação de políticas especiais de atendimento: para adolescentes com
deficiência e/ou com sofrimento psíquico, mas também para atendimento dos
adolescentes de 18 a 21 anos ( que já atingem 25% FEBEM/SP e 33% FASE/RS

Apostila - prova2 - miolo.pmd 28.08.2007, 18:1227



28 CARAVANA COMUNIDADE SEGURA 2007

do total de internos), bem como  projetos pedagógicos que levem em conta as
questões de gênero, etnia, raça e orientação sexual;

• a capacitação dos atores socioeducativos e o incremento de sua qualidade de vida;

• o atendimento integrado e qualificado aos egressos;

• o necessário controle social: com o devido monitoramento dos Conselhos (de
direitos e profissionais), Ouvidoria e Corregedoria.

• Por último, partilhamos algumas iniciativas do governo federal que vem de encontro
a tais desafios na implementação do SINASE:

• o crescente investimento nas medidas de meio aberto que correspondem em
2006 à metade dos recursos do programa na área, atingindo mais de 5000
adolescentes, em 49 municípios;

• a capacitação das equipes: somente em 2005 foram capacitados 2355
funcionários, envolvendo 14 Estados, sendo que para ainda este ano estão previstas
uma oficina de atualização para operadores de Direito, em parceria com ABMP/
ILANUD em 9 estados, a edição de 6 publicações a serem utilizadas pelas equipes
e a  constituição de um GT para discutir a formação de  Escolas Socioeducativas;

• o incentivo à constituição de novas práticas, como a Justiça Restaurativa através
de 3 projetos em diferentes estados e a realização do I Encontro Nacional de
Semiliberdade neste próximo semestre;

• a implementação das portarias interministeriais formalizadas com Ministério da
Saúde em 2004/2005 nas áreas  de vigilância sanitária e de atenção em saúde
e que já tem a adesão de 10 estados e outros em andamento; além de um
projeto piloto em saúde mental em curso no Paraná;

• a criação de uma área de gestão da informação na SPDCA, que nos possibilite o
monitoramento de dados e a análise de indicadores: como as iniciativas anteriores
de convênio do MS com a Fiocruz para acompanhamento da implantação das
portarias de saúde, e ainda o levantamento da SENASP em delegacias
especializadas; sendo que  estão sendo delineados o redesenho do módulo II do
SIPIA, o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de convênios (parceria
UFRJ/Petrobrás, com 77 projetos de 2005/2006),  o  desenvolvimento de
metodologia de gestão municipal (parceria IBAM), o I Mapeamento de Meio Aberto,
a Pesquisa Custos e Qualidade das Unidades de Internação (em parceria UNICEF);

• e, a partir de hoje, a Comissão Intersetorial, envolvendo 12 Ministérios e CONANDA/
CNAS, que deverá integrar um GT específico já acordado com o MDS para estudo
do financiamento das medidas socioeducativas.

Por tudo isto, alguém poderia afirmar que o SINASE está na contramão da crescente
demanda social pelo agravamento das medidas. Mas também seria possível argumentar

Apostila - prova2 - miolo.pmd 28.08.2007, 18:1228



O IMPACTO DA VIOLÊNCIA SOBRE CRIANÇAS E JOVENS 29

que, cada vez mais, vem se tornando indefensável a lógica carcerária em nosso país e
que precisamos sim, com sensibilidade e ousadia, experimentar novas tecnologias, reunir
esforços das várias áreas de conhecimentos e estabelecer parcerias suprapartidárias.
Esta é aposta, este é o convite!

5. Sistema Socioeducativo – esclarecendo conceitos equivocados

Há uma falsa idéia de que os adolescentes ficam impunes no Brasil quando, como já
colocado neste trabalho, uma pessoa de 12 anos já pode ser responsabilizada pelos
delitos que comete, segundo as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diferentemente do que vem sendo sustentado hoje no Brasil, o adolescente já é
responsabilizado pelo disposto no Estatuto, o que não há é a imputabilidade penal, que
só ocorre após os 18 anos de idade. A severidade das medidas socioeducativas é
estabelecida de acordo com a gravidade do ato infracional cometido. Existe previsão de 6
(seis) diferentes medidas socioeducativas, sendo a mais grave delas privativa de liberdade.
A diferença entre o disposto no ECA e no Código Penal está exatamente nas diversas
formas de acompanhamento dos adolescentes, que favorecem sua reintegração e
diminuem drasticamente os índices de reincidências no cometimento de atos infracionais.

Com o intuito de esclarecer a nomenclatura utilizada no sistema juvenil (socioeducativo)
e a utilizada no sistema prisional, desenvolvemos o quadro a seguir:

Sistema Socioeducativo Sistema Penal

Maior de 12 e menor de 18 anos Maior de 18 anos

Ato infracional Crime e contravenção penal

Ação socioeducativa Processo Penal

Instituições Correcionais Presídios

Cumprimento de medida Cumprimento da pena
socioeducativa – art 112 ECA

Medida privativa de liberdade – até 3 anos em Medida privativa de liberdade - prisão
uma unidade de internação

Medida de semiliberdade, Regime semi-aberto
prisão albergue ou domiciliar

Medida em meio aberto - liberdade assistida e Pena alternativa / Prestação de serviço à comunidade
prestação de serviço à comunidade

Objetivamos com este quadro desconstruir o mito de que os adolescentes só recebem
direitos provenientes do Estatuto e que não são punidos. Frise-se: o adolescente não é
penalmente imputável, porém já é responsabilizado a partir dos 12 anos de idade
ficando sujeito à medida socioeducativa mais adequada para o ato infracional cometido.

Apostila - prova2 - miolo.pmd 28.08.2007, 18:1229



30 CARAVANA COMUNIDADE SEGURA 2007

6. Reincidência – Sistema prisional e sistema juvenil

De acordo com dados do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça, enquanto se
apresenta um índice de reincidência de 70% a 85% entre os condenados à prisão, em
se tratando das penas alternativas o índice cai vertiginosamente para uma variação de
2% a 12%.

A legislação brasileira não escolheu aleatoriamente a idade dos 18 anos para a definição
da maioridade penal. A opção foi baseada no padrão adotado pelos mais importantes
documentos internacionais sobre o tema, como a Convenção dos Direitos da Criança,
da ONU. Ressalte-se que o rebaixamento da idade penal teria pouco impacto sobre os
índices da violência no Brasil, já que os adolescentes são responsáveis por apenas 10%
dos crimes cometidos no país, ficando bem abaixo da média mundial, que é de 11,6%.
Vale chamar a atenção para o fato de que são raros os casos de homicídios cometidos
pelos adolescentes (cerca de 1% do total) – dados que derrubam o mito de que os
jovens são especialmente perigosos.

Em se tratando do sistema juvenil, o índice de reincidência cai vertiginosamente em
comparação com o índice no sistema prisional. Quando há o devido acompanhamentoQuando há o devido acompanhamentoQuando há o devido acompanhamentoQuando há o devido acompanhamentoQuando há o devido acompanhamento
psicopedagógpsicopedagógpsicopedagógpsicopedagógpsicopedagógico do adolescente que cumpre a medida socioeducativa, o gico do adolescente que cumpre a medida socioeducativa, o gico do adolescente que cumpre a medida socioeducativa, o gico do adolescente que cumpre a medida socioeducativa, o gico do adolescente que cumpre a medida socioeducativa, o grau derau derau derau derau de
reincidência juvenil é inferior a 2% - um índice bem distante dos 60% verificadosreincidência juvenil é inferior a 2% - um índice bem distante dos 60% verificadosreincidência juvenil é inferior a 2% - um índice bem distante dos 60% verificadosreincidência juvenil é inferior a 2% - um índice bem distante dos 60% verificadosreincidência juvenil é inferior a 2% - um índice bem distante dos 60% verificados
no sistema carcerário brasileiro.no sistema carcerário brasileiro.no sistema carcerário brasileiro.no sistema carcerário brasileiro.no sistema carcerário brasileiro.

Assim, fazendo uma correlação entre o percentual de reincidência e a questão do rebai-
xamento da maioridade penal a conclusão salta aos olhos. Não resta dúvida de que
além de totalmente ineficaz, o possível rebaixamento da maioridade penal não vai
contribuir para a diminuição da violência, que é o que espera a sociedade. Tal medida
vai ao contrário do esperado, agravar ainda mais a situação, o que fica claro ao nos
depararmos com um dado objetivo, qual seja o percentual de reincidência no sistema
juvenil e no sistema prisional, respectivamente 2% x 60%.
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3ª Parte

Jovens x Armas x Polícia

27. Dowdney L.,
Huguet Clarissa,
Cartilha Nem Guerra
nem Paz, COAV – Viva-
Rio, Rio de Janeiro,
2006, pp. 1 e 4.

28. SIPRI (Stockholm
International Peace
Research Institute).

29. DATASUS -
Ministério de Saúde,
Secretaria da Saúde do
Governo do Estado do
Rio de Janeiro.

30. Dowdney, LT,
Crianças do Tráfico:
Um Estudo de Caso
sobre a Violência
Armada Organizada
no Rio de Janeiro, Viva
Rio / ISER, 7 Letras, Rio
de Janeiro, 2003

1. Qual a relação entre a livre circulação de armas e a violência juvenil?27

O tráfico, a transferência e a circulação ilícita de pequenas armas e armamento leve
estão diretamente conectadas com o aumento da violência armada organizada em
diversas regiões do mundo. Este cenário vem piorando com a crescente participação de
crianças e jovens em grupos armados organizados que funcionam fora do contexto
tradicional de zonas em guerra.

A proliferação desenfreada de armas pequenas ilícitas e o fácil acesso a armamento
barato e leve dentro de comunidades pobres pelo mundo têm exacerbado os níveis de
violência relacionada com armas nestas comunidades, e vêm expondo crescentemente
crianças cada vez mais novas a armas diariamente. Atenção deve ser dada para as
conseqüências devastadoras que a circulação de pequenas armas e armamento leve
têm tido no crescimento da violência armada organizada desde o início dos anos 80 e
seu efeito subseqüente nas crianças, muitas das quais acabam perdendo suas infâncias
e vidas para a violência, abuso e a violação de seus direitos humanos mais básicos.

Por exemplo, com menos de 3% da população mundial, o Brasil é responsável porcom menos de 3% da população mundial, o Brasil é responsável porcom menos de 3% da população mundial, o Brasil é responsável porcom menos de 3% da população mundial, o Brasil é responsável porcom menos de 3% da população mundial, o Brasil é responsável por
1111111111% de mor% de mor% de mor% de mor% de mortes por arma de fogo no mundotes por arma de fogo no mundotes por arma de fogo no mundotes por arma de fogo no mundotes por arma de fogo no mundo. A taxa de homicídio por crimes violentos
no Rio de Janeiro é tão alta que por vezes ela excede taxas de homicídios de locais
como a Colômbia, onde uma guerra civil intensa já ocorre por muitos anos. Entre 1978
e 2000 houve aproximadamente 39.000 mortes em decorrência do conflito armado
que existe na Colômbia.28 Durante o mesmo período no município do Rio de Janeiro
49.913 vidas se perderam relacionadas ao uso de arma de fogo.29 Aproximadamente
70% destas mortes foram resultado de conflitos entre as chamadas facções de drogas
ou comandos no Rio de Janeiro. Há uma estimativa de que entre 50% e 60% dos
membros de facções de drogas na cidade são menores de 18 anos.30 Os tipos de
armas pequenas e armamento leve empregados por todos os atores neste conflito
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cotidiano entre facções rivais e a polícia no caso do Rio de Janeiro, e com grupos
paramilitares, milícias em outras regiões são os mesmos encontrados em outros contextos
de guerra civil e conflitos relacionados.

Quando se compara o perigo colocado por menores pelo uso de armas de fogo no Rio
de Janeiro com àquele de situações em áreas de conflito oficialmente reconhecidas, a
gravidade do caso brasileiro é gritante. Entre 2002 e 2006, 729 menores israelenses e
palestinos foram mortos como resultado da violência em Israel e territórios ocupados.
Durante o mesmo período de tempo no município do Rio de Janeiro unicamente, 1857
menores de dezoito anos morreram vítimas de arma de fogo ou lesões relacionadas.31

Conclui-se facilmente que crianças e adolescentes figuram muito mais no pólo deConclui-se facilmente que crianças e adolescentes figuram muito mais no pólo deConclui-se facilmente que crianças e adolescentes figuram muito mais no pólo deConclui-se facilmente que crianças e adolescentes figuram muito mais no pólo deConclui-se facilmente que crianças e adolescentes figuram muito mais no pólo de
vítimas do que no de algovítimas do que no de algovítimas do que no de algovítimas do que no de algovítimas do que no de algozes.zes.zes.zes.zes. Verificam-se através de dados objetivos que crianças,
adolescentes e jovens são vítimas constantes de uma violência endêmica que assola
diversas partes do país. Também se pode constatar sem dificuldades que ao se deparar
com uma oportunidade um novo mundo se abre para muitos destes atores
supramencionados... Estamos diante de (pequenos) cidadãos que necessitam de uma
oportunidade para que não venham a ter suas vidas encurtadas de forma brutal, vítimas
de uma “guerra” sem vencedores.

2. Juventude e Polícia32

2.1 Juventude e polícia:

No Brasil, a desigualdade social, que reafirma a desigualdade econômica, e a escassez
de políticas públicas para a juventude produzem no jovem – principalmente nos jovens
pobres – a sensação da falta de alternativas e expectativas para o futuro.

A “ociosidade” atribuída a este grupo somada ao potencial rebelde (próprio da idade)
cria a suspeição destes indivíduos. Entre os abordados pela polícia na cidade do Rio de
Janeiro, 65,8% foram os jovens entre 15 e 29 anos, sendo que 40,8% entre 15 a 19
anos (CESeC, 2004).

Em uma leitura panorâmica podemos afirmar que as policias militares e civis são
instituições com pouca credibilidade. Entre os jovens – de qualquer classe social – é
comum encontrar a mesma percepção de descrença e denúncia em relação à atuação
da polícia. Os dados estatísticos também mostram que são os jovens que acabam
presos ou vitimados, principalmente os homens negros, pobres e residentes nas periferias
e favelas.

A relação entre juventude e polícia pode ser resumida em uma palavra: desconfiança.
Desconfiança recíproca. Algumas iniciativas, porém, como a do Grupo Cultural AfroReggae
e a Polícia Militar de Minas Gerais começam a assinalar para a mudança desta relação...

31. BT Selem – grupo
de direitos humanos
israelense. ISP –
Instituto de Segurança
Pública do Rio de
Janeiro

32. A parte 2 desta
parte da Cartilha foi
elaborada pela
antropóloga e
pesquisadora Vanessa
de Amorim Cortez.
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2.2 Polícia e juventude - encontros possíveis:

As iniciativas municipais:As iniciativas municipais:As iniciativas municipais:As iniciativas municipais:As iniciativas municipais:

O programa Guardião Cidadão em Apoio à Guarda Municipal esta sendo desenvolvido
pela Secretaria Municipal de Segurança de Santos (SP) com o objetivo de capacitar
jovens carentes para o primeiro emprego. Ela oferece a jovens de 18 a 20 anos uma
bolsa de um salário-mínimo e meio para turnos diários de seis horas e capacitação
complementar visando o acesso ao mercado de trabalho.

PPPPPolícia militar e a prevenção à violência e ao uso de drogas:olícia militar e a prevenção à violência e ao uso de drogas:olícia militar e a prevenção à violência e ao uso de drogas:olícia militar e a prevenção à violência e ao uso de drogas:olícia militar e a prevenção à violência e ao uso de drogas:

O Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência – Proerd vem sendo
desenvolvido ao longo da última década em várias polícias militares brasileiras – como
a Polícia Militar do Estado do Acre -, visando à prevenção do uso e abuso de drogas e a
violência entre crianças e adolescentes.

No Proerd, policiais militares, especialmente treinados, vão fardados às escolas cadastradas
no programa ministrar aulas, ao longo de um semestre letivo, para os alunos das turmas
do 5° ano do ensino fundamental (antiga 4ª série), tendo como uma de suas metas
ajudar os estudantes a reconhecerem e resistirem às pressões e influências para o uso
indevido de drogas, resistir ao envolvimento com gangues, aprender a lidar com o estresse
e se aprimorar na resolução de conflitos.

Da desconfiança à parceira:Da desconfiança à parceira:Da desconfiança à parceira:Da desconfiança à parceira:Da desconfiança à parceira:

Em 1993, uma operação policial ilegal vitimou 21 moradores inocentes na favela de
Vigário Geral, no Rio de Janeiro. No mesmo ano e lugar, foi criado, o Grupo Cultural
AfroReggae, com uma postura de forte denúncia à violência policial.

Em 2002, o AfroReggae, com a colaboração do Centro de Estudos de Segurança e
Cidadania (CESeC/UCAM) e apoio da Fundação Ford, elaborou um projeto de “invasões
culturais nos batalhões”. Este projeto, no qual a polícia é pensada como parceira e não
como adversária, foi aceito pela Policia Militar de Minas Gerais, em 2004. Desde então,
o projeto tem sido aplicado nos batalhões com o intuito de estabelecer canal de diálogo
entre a cultura dos jovens e a cultura policial através de oficinas de arte e música. A
partir de 2005, foram capacitados 20 policiais militares como instrutores de percussão,
teatro, grafite, dança de rua e basquete para trabalhar com jovens de favelas em núcleos
do Projeto Fica Vivo (governo estadual) e escola municipal de Belo Horizonte.

Esta experiência entre a polícia militar de Minas Gerais e os jovens tem como inovação
a busca por compreender o universo um do outro. A quebra de preconceitos e estigmas,
não ocorre exatamente pelo conteúdo das oficinas, mas pelas interações que elas
promovem. São as pessoas que se percebem e se conhecem como pessoas – sejam
elas policiais ou jovens das periferias.33

33. Mais informações
sobre este projeto na
9ª parte da cartilha –
Boas Práticas.
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Saiba mais

1. A polícia:

A história da polícia moderna está intimamente ligada à história dos direitos civis no ocidente.
Assim, em 1829, é fundada a primeira policia moderna, a Polícia Metropolitana de Londres,
como resposta à insatisfação popular dos ingleses ao controle social, até então, feito pelo
exército e polícias privadas. Este é o marco da concepção de polícia como força pública,
profissional, remunerada, com legitimidade e sem vínculo a interesses particulares – voltada
para atender as demandas da sociedade (e não dos interesses do Estado como foi o caso
da polícia militar durante o período da ditadura militar no Brasil).

A polícia é uma força comedida com o monopólio do recurso ao uso da força física, porém a sua
ação deve respeitar os princípios da legalidade e legitimidade, que em outras palavras significa
que a atuação policial tem que ter respaldo na lei e possuir o consentimento dos cidadãos.

2. Polícia Militar, Polícia Civil e o “ciclo incompleto”

O ciclo completo do trabalho policial compreende as funções de investigação e policiamento
ostensivo. Na maioria dos países estas funções são atribuições de uma mesma instituição
policial. No Brasil, porém, essas funções estão divididas entre duas policiais estaduais de
“ciclo incompleto”: polícia civil e polícia militar.

Cabe a polícia militar realizar o policiamento ostensivo uniformizado. É esta polícia que a
população, de forma geral, tem o maior contato, pois está no dia-a-dia nas ruas buscando
administrar os conflitos e inibir ações criminais e desordens públicas. Enquanto a polícia
civil é uma polícia judiciária, e atua depois do evento ocorrido, no registro e investigação
dos crimes cometidos.

Cotidianamente é necessário que exista grande cooperação no trabalho entre as duas
instituições, o que nem sempre há. Por isto iniciativas, como integração do banco de dados
das policias militares e civis e unificação das escolas de polícia, são bem-vindas.

3. A Guarda Municipal e a municipalização da segurança:

Cada vez mais é freqüente o interesse dos municípios brasileiros em constituir guardas
municipais. Pode-se interpretar este movimento como uma busca pelo protagonismo das
cidades na segurança dos cidadãos e o controle da ordem social, que até então era pensado
como exclusiva atribuição dos estados.

É importante destacar que a municipalização da segurança não se restringe a existência da
guarda municipal, mas antes de um complexo de políticas planejadas e articuladas adotadas
por diferentes órgãos municipais.

Assim as cidades, por sua maior proximidade em relação ao cotidiano das pessoas, de suas
vivências e expectativas, constituem-se na instância governamental mais adequada à execução
de políticas participativas, de cunho preventivo, no campo da segurança e ordem municipal.
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4ª Parte

Mídia x Juventude x Violência34

34. A 4ª parte desta
cartilha foi elaborada
por Aline Boueri -
jornalista do Portal
Comunidade Segura –
www.comunidadesegura.org
– Ver Anexo III

A mídia se alimenta de preconceitos ou ela mesma os alimenta? Seria possível passar
horas a fio se debruçando sobre a questão em um debate interminável. E certamente,
este não é o objetivo daqueles que pretendem informar objetivamente os fatos ou
produzir reflexão a partir da difusão de informação – jornalistas.

À parte mitos da imparcialidade jornalística e questionamentos sobre qual deve ser a
função da imprensa – informar, mobilizar, divulgar, difundir idéias – qualquer que seja a
postura assumida pelo veículo e/ou adotada pelo profissional, há algo que paira acima
das polêmicas: a qualidade do trabalho.

Os índices de violência crescentes no Brasil e a cada vez mais proeminente participação
juvenil em atos ilícitos fez com que a imprensa acompanhasse a percepção social de
que crianças e jovens envolvidos em atos infracionais são propulsoras dos índices de
violência. No entanto, o fato de que o grupo é também a maior vítima da violência que
se pratica no país não é assimilado com tanta naturalidade pela sociedade civil, inclusive
pelos veículos de comunicação.

O valor-notícia dos veículos de comunicação é, sem dúvida, o impactante aos olhos do
leitor. É natural que empresas jornalísticas reproduzam em seus meios o que mais
atenção ganha do público, e é inevitável escapar ao que mais impressiona. Sem dúvida,
jovens envolvidos em atos violentos compõem uma cena impressionante.

Segundo dados do Ilanud, dentre os crimes cometidos por jovens no Brasil, menos de
10% é considerado de caráter grave. Entretanto, esta realidade não está representada
proporcionalmente nas páginas de jornal. Segundo o Relatório Balas Perdidas (2001),
da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), crimes contra a vida cometidos
por jovens são 37,2% dos casos cobertos pela imprensa. Já os furtos, são mencionados
em 2% das notícias.
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Segundo a publicação, há três mitos reproduzidos pela imprensa sobre o assunto: ahá três mitos reproduzidos pela imprensa sobre o assunto: ahá três mitos reproduzidos pela imprensa sobre o assunto: ahá três mitos reproduzidos pela imprensa sobre o assunto: ahá três mitos reproduzidos pela imprensa sobre o assunto: a
superdimensão da delinqüência, a periculosidade do jovem e sua impunidade. Ossuperdimensão da delinqüência, a periculosidade do jovem e sua impunidade. Ossuperdimensão da delinqüência, a periculosidade do jovem e sua impunidade. Ossuperdimensão da delinqüência, a periculosidade do jovem e sua impunidade. Ossuperdimensão da delinqüência, a periculosidade do jovem e sua impunidade. Os
três mitos juntos contribuem para a formulação da idéia de um jovem que devetrês mitos juntos contribuem para a formulação da idéia de um jovem que devetrês mitos juntos contribuem para a formulação da idéia de um jovem que devetrês mitos juntos contribuem para a formulação da idéia de um jovem que devetrês mitos juntos contribuem para a formulação da idéia de um jovem que deve
ser punido antes de assistido, que é mais responsável pelos índices deser punido antes de assistido, que é mais responsável pelos índices deser punido antes de assistido, que é mais responsável pelos índices deser punido antes de assistido, que é mais responsável pelos índices deser punido antes de assistido, que é mais responsável pelos índices de violência
que as circunstâncias que o colocaram em conflito com a lei.

1. O jovem é vítima ou autor da violência?

Exagerar na imagem violenta do jovem não apenas fere o princípio básico de informar
com responsabilidade, posto que não reflete a real situação na qual ele está inserido,
mas também fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 18 define
ser “dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”

O ECA também veda publicidade a criança ou adolescente que tenha cometido ato
infracional, ou seja, a identidade e procedência dos menores de idade que venham a
cometer crime deve ser protegida sob pena prevista na lei. No entanto, é possível notar
em algumas notícias que, ainda que seu nome não esteja explicitamente citado, a
revelação de endereço e de circunstâncias do crime permite identificar o adolescente
ou criança que o cometeu, expondo-o assim não apenas aos rigores da lei, mas também
ao julgamento social.

Ainda que o jornalismo diário opere dentro de prazos estreitos e, em muitos casos, com
carência de pessoal nas redações, é possível encontrar soluções para uma cobertura
responsável de assuntos relacionados à juventude. Não é necessário se ater a pequenos
relatos de atos infracionais cometidos, mas ainda que a opção seja por cobri-los, um
passo importante para tornar a notícia mais próxima de uma cobertura cuidadosa com
a criança e o adolescente é ouvir os atores sociais que trabalham com a perspectiva da
prevenção da violência.

A produção de notas curtas e a cobertura factual da violência cometida por crianças e
jovens deixa escapar diversas vezes o contexto no qual ato infracional foi cometido, ou
ainda no que o histórico pessoal do jovem em conflito com a lei pode ter contribuído
para aquele incidente. A compreensão da falta de tempo para uma abordagem profunda,
ou da falta de espaço físico em jornais para a extensão da notícia a uma análise, faz
surgir uma necessidade permanente de capacitação da redação para tratar da violência
cometida por jovens.

É importante que os jornalistas das editorias de polícia e/ou cidade tenham conhecimento
e acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que este não seja citado na
reportagem ou nota, mas que este norteie a formulação de uma notícia quando esteja
envolvido um adolescente ou criança em ato infracional.

O conhecimento dos mecanismos legais de proteção e atendimento à criança e
adolescente em conflito com a lei é de extrema importância também para que o texto,
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ainda que curto e objetivo, não reflita preconceitos e a falta de sensibilidade e
compreensão com que a criança e o adolescente são tratados em situações de violência.

É preciso entender que regras o sistema de atendimento e proteção à criança – o Sinase
e o próprio ECA – preconizam, para assim compreender se aquela reportagem ou
determinada forma de tratar o tema do jovem em conflito com a lei reflete os esforços em
uma sociedade menos violenta ou se apenas contribuem para que se construa uma
imagem negativa da juventude sem propor alternativas saudáveis para todos.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por exemplo, lista o tráfico de drogas
entre as piores formas de cooptar mão-de-obra infantil.35 No entanto, os adolescentes
empregados na atividade ainda são vistos como perpetradores de uma violência que
também sofrem. Compreender a atividade como fonte de renda para uma população
desprovida de oportunidades democráticas de ascensão social, em um ambiente onde
isso é exigido todos os dias pela própria mídia, é injusto e presta um mau serviço ao
leitor, que não é informado de todos os lados do problema, nem tem acesso a todas as
informações que compõem este cenário.

Informar aos jornalistas sobre legislações nacionais e normas internacionais de proteção
à infância e adolescência é imprescindível para que, ainda que não haja espaço físico no
jornal ou tempo hábil para a abordagem profunda da questão, as normas sejam parte
do conjunto de idéias que determinam de que maneira será contada aquela história.

2. Objetividade não é superficialidade

O tratamento objetivo de um tema não exige necessariamente um recorte objetivo na
apuração. A pluralidade de fontes – regra básica do bom jornalismo – pode contribuir
para que a notícia vá além do que dizem as fontes oficiais - em geral a polícia.

Se não é possível fazer jornalismo investigativo para todos os fatos retratados no jornal,
é possível dar oportunidade para que os diferentes setores da sociedade com influência
sobre determinado fato possam ser fonte de informação na reportagem.

É interessante que os Conselhos Tutelares da cidade sejam ouvidos para informar, por
exemplo, se determinado jovem já havia passado por lá, que medidas haviam sido
tomadas para sua inserção saudável na sociedade, qual a quantidade de crianças com
direitos desrespeitados em sua área, o que isso influi no índice de criminalidade.

Estatísticas oficiais sobre índices de criminalidade, por exemplo, são bons parâmetros e
podem ser consultadas online na maioria dos casos. Organizações não-governamentais
locais costumam também ter levantamentos dos índices de criminalidade, de
envolvimento local dos jovens em violência e, muitas vezes, possuem pessoal capacitado
a falar sobre o assunto sob uma ótica que difere da repressiva.

Associações de familiares de vítimas de violência ou de jovens sob os cuidados do
Estado também podem expressar outra opinião, o que enriquece a reportagem e, muitas

35. Convenção n.º 182
– OIT - Proibição das
Piores Formas de
Trabalho Infantil e a
Ação Imediata para
sua Eliminação - Art. 3º
- Para efeitos da
presente Convenção, a
expressão “as piores
formas de trabalho
infantil” abrange: c) a
utilização,
recrutamento ou a
oferta de crianças para
a realização de
atividades ilícitas, em
particular a produção e
o tráfico de
entorpecentes, tais
como definidos nos
tratados internacionais
pertinentes; e
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vezes, não toma um tempo significativo do jornalista, caso já estejam listados no caderno
de fontes da redação.

Para que a cobertura não fique restrita à violência pontual, é importante também ouvir
organizações governamentais que vão tratar do adolescente após sua prisão por ato
infracional. Falar com operadores da justiça e de direitos é importante para compreender
o contexto no qual aquele jovem será inserido depois que passa pela polícia. Ir além do
fato faz com que a notícia vá além do que o Boletim de Ocorrência informa, algo de
extrema importância em uma cobertura completa da violência.

É preciso compreender quais são os custos e os preços de se perder crianças e
adolescentes para o crime. Ampliar as fontes da cobertura de violência, principalmente
quando há crianças e jovens envolvidos, passa por abordar sua vitimização com
sensibilidade. Redigir uma pequena nota sobre o homicídio cometido por ou contra
uma criança ou adolescente é dar ao fato uma conotação banal. É corroborar com a
lógica de medo e desrespeito que produz a própria violência.
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5ª Parte

Crianças e Jovens em Violência
Armada Organizada (COAV)

1. Qual é a abordagem desejada para lidar com o crescente fenômeno
COAV – Children and Youth in Organized Armed Violence?

Governos tendem a focar somente em táticas e políticas repressivas para lidar com a
violência infanto-juvenil. A repressão governamental pode ocorrer via: legislação que dá
tratamento diferenciado a grupos armados e seus membros, políticas de policiamento
repressivas e altamente militarizadas e/ou através da detenção e aprisionamento de
membros de grupos armados ou sua execução sumária. A política de segurança que
foca exclusivamente na repressão tende a ser ineficiente, pois: não lida com as raízes
nem com as verdadeiras causas do problema, os sistemas penais e de justiça juvenil na
maioria dos países afetados pelo fenômeno COAV são inadequados, piorando na verdade
o problema, e grupos armados tendem a se tornar mais organizados e mais violentos
quando se deparam apenas com táticas repressivas.

PPPPPara lidar efetivamente com Cara lidar efetivamente com Cara lidar efetivamente com Cara lidar efetivamente com Cara lidar efetivamente com COOOOOAAAAAV há a necessidade de se estabelecer medidasV há a necessidade de se estabelecer medidasV há a necessidade de se estabelecer medidasV há a necessidade de se estabelecer medidasV há a necessidade de se estabelecer medidas
protetivas, como progprotetivas, como progprotetivas, como progprotetivas, como progprotetivas, como programas de prevenção e reabilitação de crianças e jovens emramas de prevenção e reabilitação de crianças e jovens emramas de prevenção e reabilitação de crianças e jovens emramas de prevenção e reabilitação de crianças e jovens emramas de prevenção e reabilitação de crianças e jovens em
violência armada organizada dentro das comunidades afetadas. violência armada organizada dentro das comunidades afetadas. violência armada organizada dentro das comunidades afetadas. violência armada organizada dentro das comunidades afetadas. violência armada organizada dentro das comunidades afetadas. Ademais, governos
precisam reconhecer que o envolvimento de crianças e jovens em violência armada
organizada é causado por uma série de fatores de risco estruturais como o tráfico de
drogas e armas, corrupção policial, pobreza e a marginalização sócio-econômica de
comunidades urbanas inteiras. Estes são fatores que precisam ser entendidos em termos
mais complexos do que noções tradicionais de “delinqüência juvenil”. Apesar do trabalho
direto com crianças e jovens envolvidos ou afetados pela violência armada organizada
ser uma estratégia eficiente a curto prazo, não se pode esquecer que a raiz, as verdadeiras
causas do fenômeno têm que ser trabalhadas. Para cada criança envolvida em violência
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armada que é encarcerada ou morta, muitas outras irão nascer dentro do mesmo contexto
e realidade sócio-econômica que poderá mais uma vez estimular o envolvimento. O foco
deve ser na criação de oportunidades para que um caminho diferente possa ser trilhado.

Soluções para este fenômeno emergente de crianças e jovens em violência armada
organizada requerem a proposição de uma legislação modelo em nível nacional, regional
e internacional e a criação de medidas protetivas, programas para prevenção, tratamento
e reabilitação de crianças e jovens em violência armada.

1.2 Vítimas ou agressores?

Mais uma vez contrariando o senso comum, dados objetivos demonstram que o número
de crianças e jovens vítimas da violência é extremamente superior ao número de
agressores/infratores.

O gráfico acima conta com dados relativos aos registros de ocorrência da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro, e permite demonstrar que a proporção da população de crianças
e adolescentes vítimas é significativamente maior do que aquelas de jovens que pratica-
ram atos infracionais. Esta realidade se reproduz também em outros estados brasileiros.

Diversos estudos mostram que a faixa etária mais crítica vai dos 1Diversos estudos mostram que a faixa etária mais crítica vai dos 1Diversos estudos mostram que a faixa etária mais crítica vai dos 1Diversos estudos mostram que a faixa etária mais crítica vai dos 1Diversos estudos mostram que a faixa etária mais crítica vai dos 15 aos 15 aos 15 aos 15 aos 15 aos 17 anos.7 anos.7 anos.7 anos.7 anos.
Jovens com esta idade são 89,1Jovens com esta idade são 89,1Jovens com esta idade são 89,1Jovens com esta idade são 89,1Jovens com esta idade são 89,1% dos apreendidos por ato infracional e os que% dos apreendidos por ato infracional e os que% dos apreendidos por ato infracional e os que% dos apreendidos por ato infracional e os que% dos apreendidos por ato infracional e os que
têm entre 1têm entre 1têm entre 1têm entre 1têm entre 16 e 16 e 16 e 16 e 16 e 17 foram as maiores vítimas de homicídio doloso em 27 foram as maiores vítimas de homicídio doloso em 27 foram as maiores vítimas de homicídio doloso em 27 foram as maiores vítimas de homicídio doloso em 27 foram as maiores vítimas de homicídio doloso em 2006, num006, num006, num006, num006, num
total de 68,3% dos casos regtotal de 68,3% dos casos regtotal de 68,3% dos casos regtotal de 68,3% dos casos regtotal de 68,3% dos casos registrados. istrados. istrados. istrados. istrados. Crianças e jovens do sexo masculino não são
as maiores vítimas na totalidade de delitos (meninas e moças somam 53% do total),
mas são vítimas de 77,8% dos homicídios dolosos registrados no estado em 2006.
Segundo pesquisadores do ISP, isso reflete uma mudança no perfil do crime cometido
por jovem, que a partir de meados dos anos 1990 passou a ser essencialmente o
tráfico de drogas, que acaba também por vitimar os jovens nele envolvidos.37

Fonte: GEPDL. Trabalhado por: NUPESP / ISP

Vítimas

Infratores

36. Fonte: Miranda,
Ana Paula Mendes;
Mello, Kátia Sento Sé &
Dirk, Renato Dossiê
Criança e Adolescente
Arquivo disponível em
www.isp.rj.gov.br, Rio
de Janeiro: ISP, 2007

37. No Rio, jovens
sofrem mais violência
do que praticam - Aline
Gatto Boueri -
Publicado em
ComunidadeSegura.org
(http://
www.comunidadesegura.org)
em 18/04/2007.

Proporção de crianças e adolescentes vítimas e infratores –
Estado do Rio de Janeiro 200636

90,8%
9,2%
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Fonte: GEPDL. Trabalhado por: NUPESP / ISP

Tipo de envolvimento que levou à apreensão das crianças e adolescentes no
Estado do Rio de Janeiro (2005 e 2006 - valores absolutos)

Olhando para o âmbito nacional, as estatísticas de mortes causadas por homicídios no
país nos mostram que nos referimos a um indivíduo jovem, do sexo masculino com
idade entre 15 e 29 anos. A possibilidade que ele venha a morrer vítima de homicídio
é muito mais elevada que para qualquer outro grupo etário (60,2% dos homicídios se
registram dentro deste grupo). Estas são as características básicas deste grupo de risco.
O número de mulheres mortas vítimas de homicídio é muito menor, porém também
devem ser levados em conta os efeitos indiretos da violência na vida das crianças,
meninas e mulheres.38

Perfil das crianças e adolescentes vítimas de homicídio doloso
no Estado do Rio de Janeiro (2006 - valores percentuais)

38. Galeria J, Moura T.,
“Mulheres e meninas
em contextos de
violência armada: Um
estudo de caso sobre o
Rio de Janeiro”, 2007,
Rio de Janeiro, Brasil

Apostila - prova2 - miolo.pmd 28.08.2007, 18:1241



42 CARAVANA COMUNIDADE SEGURA 2007

Taxa de Homicídios população de 15 a 29 anos Brasil

Taxa de Homicídios população de 15 a 29 anos Brasil

Fonte: ISER, Dados de 2004, taxas de homicídios por 100.000 Hab.

Se contextualizarmos este grupo de jovens com idade entre 15 e 29 anos em 6 estados
do Brasil (Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná), as
possibilidades de que venham a morrer por homicídio são ainda maiores:

Número de mortes por homicídio entre jovens de 15 a 29 anos por estados do Brasil

Pernambuco 2.394

Bahia 1.734

Minas Gerais 2.459

Rio de Janeiro 4.340

São Paulo 6.464

Paraná 1.470

TOTAL 27.274

Fonte: Dados do ISER, 2004
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À luz destes dados, podemos assinalar claramente que crianças e jovens envolvidosÀ luz destes dados, podemos assinalar claramente que crianças e jovens envolvidosÀ luz destes dados, podemos assinalar claramente que crianças e jovens envolvidosÀ luz destes dados, podemos assinalar claramente que crianças e jovens envolvidosÀ luz destes dados, podemos assinalar claramente que crianças e jovens envolvidos
na violência armada, não são apenas perpetradores da violência, mas principalmentena violência armada, não são apenas perpetradores da violência, mas principalmentena violência armada, não são apenas perpetradores da violência, mas principalmentena violência armada, não são apenas perpetradores da violência, mas principalmentena violência armada, não são apenas perpetradores da violência, mas principalmente
vítimas dela. Pvítimas dela. Pvítimas dela. Pvítimas dela. Pvítimas dela. Por esta razão precisamos de uma drástica mudança na abordagemor esta razão precisamos de uma drástica mudança na abordagemor esta razão precisamos de uma drástica mudança na abordagemor esta razão precisamos de uma drástica mudança na abordagemor esta razão precisamos de uma drástica mudança na abordagem
que vem sendo realizada até agora com relação a esta problemática no nível local,que vem sendo realizada até agora com relação a esta problemática no nível local,que vem sendo realizada até agora com relação a esta problemática no nível local,que vem sendo realizada até agora com relação a esta problemática no nível local,que vem sendo realizada até agora com relação a esta problemática no nível local,
regregregregregional e internacionalional e internacionalional e internacionalional e internacionalional e internacional

2. Fatores causais que levam o jovem a se envolver na criminalidade39

O que leva estes jovens a entrar em gO que leva estes jovens a entrar em gO que leva estes jovens a entrar em gO que leva estes jovens a entrar em gO que leva estes jovens a entrar em grupos armados ou se envolver narupos armados ou se envolver narupos armados ou se envolver narupos armados ou se envolver narupos armados ou se envolver na
criminalidade?criminalidade?criminalidade?criminalidade?criminalidade?

Abaixo destacamos algumas razões que podem levar os jovens a entrar nos grupos
armados:

• Desestruturação e fragmentação familiarDesestruturação e fragmentação familiarDesestruturação e fragmentação familiarDesestruturação e fragmentação familiarDesestruturação e fragmentação familiar - pode se dar devido a diversos fatores
tais como: dificuldades econômicas, violência entre os membros da família, violência
sexual entre meninas e outros membros da família e abuso de drogas e álcool
(dentre outros);

• Expulsão paulatina da escola Expulsão paulatina da escola Expulsão paulatina da escola Expulsão paulatina da escola Expulsão paulatina da escola - a escola apresenta diversas vezes muitas deficiên-
cias e é desacreditada e assim abandonada principalmente pelos adolescentes
muito cedo;

• Estigma e rejeiçãoEstigma e rejeiçãoEstigma e rejeiçãoEstigma e rejeiçãoEstigma e rejeição - rechaçados e estigmatizados pela sociedade;

• PPPPPobreobreobreobreobreza – za – za – za – za – a maioria das crianças e jovens que se envolvem em grupos armados
ou atos criminosos é de famílias e comunidades pobres. Grupos armados quase
sempre oferecem recompensa a seus membros, seja salário fixo, oportunidades
de venda de drogas baseada em comissões ou a infra-estrutura necessária para
roubos armados e outros crimes. A pobreA pobreA pobreA pobreA pobreza pode ser vista como uma dasza pode ser vista como uma dasza pode ser vista como uma dasza pode ser vista como uma dasza pode ser vista como uma das
razões para ingrazões para ingrazões para ingrazões para ingrazões para ingressar num gressar num gressar num gressar num gressar num grupo armado, ou na criminalidade, porém não serupo armado, ou na criminalidade, porém não serupo armado, ou na criminalidade, porém não serupo armado, ou na criminalidade, porém não serupo armado, ou na criminalidade, porém não se
configura como a principal delas. configura como a principal delas. configura como a principal delas. configura como a principal delas. configura como a principal delas. Deve-se evitar a todo o custo a criminalização
da pobreza, o que se comprova pela realidade do Rio de Janeiro onde menos de
3% dos moradores de favela têm algum envolvimento com o tráfico de drogas;

• FFFFFalta de alternativas alta de alternativas alta de alternativas alta de alternativas alta de alternativas -     a falta de alternativas aparece fortemente como razão para
que crianças e jovens venham a se envolver com grupos armados ou na crimina-
lidade.  A ilusão de riqueza que os grupos oferecem às crianças de lugares pobres
é fortalecida pelo fato de que a maioria das crianças e dos jovens provenientes de
áreas carentes dispõem de poucas outras opções de ter uma renda;

• Acesso a bens de consumo - Acesso a bens de consumo - Acesso a bens de consumo - Acesso a bens de consumo - Acesso a bens de consumo - ganhar dinheiro suficiente para comprar bens de
consumo é um forte incentivo para adolescentes pobres ingressarem em grupos
armados e aparece como razão importante para o ingresso em grupos armados
ou envolvimento na criminalidade. A posse de bens de consumo na maioria das

39. Dowdney L. Nem
Guerra nem Paz –
Comparação
Internacional de
Crianças e Jovens na
Violência Armada
Organizada, COAV/Viva
Rio/ISER, Rio de
Janeiro, 2005, pp. 16/17.
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culturas é associada a sucesso e posição, e os economicamente marginalizados
no mundo todo são tão afetados pelo consumismo quanto outros grupos
socioeconômicos. Para muitas crianças crescendo em comunidades pobres, a
capacidade de ter um par de tênis Nike, roupas de grife e uma corrente de ouro
vale arriscar a vida;

• Acesso a armas, posição e garotas: Acesso a armas, posição e garotas: Acesso a armas, posição e garotas: Acesso a armas, posição e garotas: Acesso a armas, posição e garotas: as armas de fogo são portadas publicamente
por membros de grupos armados em alguns lugares do Brasil. Assim, crianças e
jovens, em todas as comunidades onde os grupos armados operam, estão
conscientes de que sua participação trará a eles acesso a armas de fogo. Os revólveres
e armas maiores como rifles e fuzis são vistos com certo temor e fascínio e
referidos, muitas vezes, como razão principal para ingressar num grupo armado;

• Necessidade da criação de uma identidade dentro do gNecessidade da criação de uma identidade dentro do gNecessidade da criação de uma identidade dentro do gNecessidade da criação de uma identidade dentro do gNecessidade da criação de uma identidade dentro do gruporuporuporuporupo – sensação de
pertencimento a um grupo e luta contra a invisibilidade

3. Delinqüente Juvenil X Crianças e Jovens em violência armada
organizada X Criança Soldado40

A despeito das similaridades entre estes três conceitos, categorizar crianças e jovens envolvidos
em violência armada organizada como ‘criança soldado’ seria problemático, pois muitos
dos países onde este fenômeno é observado não estão oficialmente em guerra.*

Além disso, se categorizarmos estas crianças como soldados, isto poderá resultar numa
legitimação do já extremamente alto nível de força letal utilizados contra eles. Também
há diversas similaridades entre crianças e jovens membros de facções de drogas e
membros de gangues em centros urbanos nos Estados Unidos da América e em muitos
outros lugares. Entretanto, a estrutura de comando, nível de confronto armado, dominação
territorial e poder sobre a população local encontrados dentre diversos grupos armados
estão muito distantes da noção tradicional de ‘grupos de adolescentes delinqüentes’.
Ademais, crianças armadas com armamento de guerra e recebendo um salário para
carregar armas ostensivamente para uma facção de drogas nas favelas do Rio de Janeiro,
para uma Organização Civil Voluntária em uma vila na área rural das Filipinas, ou para
uma milícia étnica em Niger Delta na Nigéria, parecem mundos à parte do entendimento
tradicional de ‘delinqüência juvenil’.

Apesar das similaridades entre as categorias semânticas supracitadas, definições tais
como ‘criança soldado’ ou ‘delinqüentes’ falham ao tentar representar corretamente o
crescente número de crianças e jovens por todo o mundo que se envolve em grupos
armados organizados que funcionam fora de zonas de guerra tradicionalmente definidas.

Definições precisas são de extrema importância para que haja uma investigação mais
aprofundada e para que possamos aprofundar nosso entendimento sobre este fenômeno
mutante e para que possamos desenhar com sucesso políticas para conter o problema.

40. Dowdney L.,
Huguet Clarissa,
Cartilha Nem Guerra
nem Paz, COAV – Viva-
Rio, Rio de Janeiro,
2006, p. 6.

*. “Uma guerra é um
conflito armado maior
como reação a uma
incompatibilidade que
afeta um governo e um
território, onde se dá o
uso de força armada
entre as duas partes
envolvidas no conflito,
sendo pelo menos uma
delas governamental, e
que gera no mínimo
1.000 mortes como
consequência do
enfrentamento em um
período de um ano.”

Fonte: Peter
Wallensteen e
Margaretta Sollemberg,
Departamento de
Investigação de Paz e
Conflitos da
Universidade de
Uppsala (Suecia)
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6ª Parte

Violência Escolar 41

41. A 6ª parte da
cartilha foi elaborada
pelo ILANUD - Instituto
Latino Americano das
Nações Unidas para
Prevenção do Delito e
Tratamento do
Delinqüente.

1. Violência nas Escolas

A violência e as violações dos direitos humanos no Brasil, sobretudo as que, de alguma
forma, comprometem a vida e a integridade física do indivíduo, estão entre as grandes
preocupações das populações das grandes cidades. Hoje, a violência estampada nos
grandes centros e nas principais manchetes dos veículos de comunicação, manifesta-se
por meio dos mais diversos agentes e sob as mais diferentes formas.

Entre os números da violência urbana, policial e familiar, o Brasil e muitos outros países
encaram também as estatísticas da violência escolar, que se manifesta igualmente de
forma subjetiva no interior das instituições de ensino. Esse tipo de violência ao mesmo
tempo em que afeta a ordem, a motivação, a satisfação e as expectativas dos alunos
assim como do corpo docente, tem efeitos graves sobre as escolas, contribuindo para o
insucesso dos propósitos e objetivos da educação, do ensino e do aprendizado. Como
parte da sociedade, a escola não está imune aos modelos violentos de convivência
social e acaba sendo um espelho dessa realidade.

Diante de um universo conturbado e vulnerável, a escola perde suas características e
funções essenciais de socialização, promoção da cidadania, formação de atitudes, opiniões
e de desenvolvimento pessoal.

Entre transgressões comportamentais a agressões verbais e físicas, a violência escolar
hoje é exercida de diversas maneiras e se tornou uma rotina real e assustadora, assumindo
proporções preocupantes e que, portanto, não pode continuar sendo tratada de forma
negligente e superficial.
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2. Os tipos de violência

A violência nas escolas associa-se a três dimensões: a degradação no ambiente escolar,
violência que se origina de fora para dentro das escolas, e componentes internos das
escolas. No cotidiano das escolas encontramos vários tipos de violência, desde a física,
o roubo, as brigas, até a chamada violência simbólica.  Esse tipo de violência tem várias
versões traduzidas no racismo, gritos, abuso de poder por parte dos professores e
agressões verbais dos alunos.

Dentre os tipos de violência física estão as brigas, agressões físicas, depredações, entre
outras. Entre as não físicas estão as ofensas verbais, discriminações, segregações,
humilhações e desvalorização com palavras e atitudes de desmerecimento, sendo essa
última, muitas vezes, disfarçada, mascarada e até difícil de ser percebida.

A existência do bullyingbullyingbullyingbullyingbullying nas escolas tem sido tema reiteradamente investigado nos
últimos anos, no exterior e no Brasil. BullyingBullyingBullyingBullyingBullying, termo em inglês, caracteriza-se por atos
repetitivos de opressão, tirania, agressão e dominação de pessoas ou grupos sobre
outras pessoas ou grupos, subjugados pela força dos primeiros. Alunos vítimas do bullyingbullyingbullyingbullyingbullying
geralmente são pessoas com dificuldades para reagir diante das situações agressivas,
retraindo-se, o que pode contribuir para a evasão escolar, já que, muitas vezes, não
conseguem suportar a pressão a que são submetidos.

Veja alguns aspectos explicativos ou associativos da violência escolar:42

1.1.1.1.1. GêneroGêneroGêneroGêneroGênero – meninos se envolvem mais em situações de violência, seja como vítimas
ou autores;

2.2.2.2.2. EtniaEtniaEtniaEtniaEtnia – resistência dos alunos de minorias étnicas ao tratamento discriminatório
por parte de colegas e professores;

3.3.3.3.3. FFFFFamíliaamíliaamíliaamíliaamília – alvo de controvérsia, especialmente pelas “características sociais das
famílias violentas”;

4.4.4.4.4. Ambiente externoAmbiente externoAmbiente externoAmbiente externoAmbiente externo – comunidades com sinais de abandono ou decadência estão
mais vulneráveis à violência;

5.5.5.5.5. Insatisfação/FInsatisfação/FInsatisfação/FInsatisfação/FInsatisfação/Frustração com as instituições e a gestão públicarustração com as instituições e a gestão públicarustração com as instituições e a gestão públicarustração com as instituições e a gestão públicarustração com as instituições e a gestão pública – falta de
equipamentos e recursos didáticos e humanos, além da baixa qualidade do ensino;

6.6.6.6.6. Exclusão SocialExclusão SocialExclusão SocialExclusão SocialExclusão Social – restrições à incorporação de parte da população à comunidade
política e social;

77777..... Exercício de PExercício de PExercício de PExercício de PExercício de Poderoderoderoderoder – desestímulo e discriminações contribuindo para desrespeitar
os direitos humanos dos alunos à proteção.

42 Nunes, M. F. R;
Abramovay, M. Escolas
inovadoras:
experiências bem-
sucedidas em escolas
públicas. Brasília:
Unesco; Fundação W.
K. Kellogg; Unirio, 2003
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3. Armas e Drogas

Se o porte de arma e o consumo de drogas não podem ser tomados como a causa da
violência, eles são, sem dúvida, elementos potencializadores. Segundo pesquisa43, as
armas nas escolas não são utilizadas para assaltos ou mesmo para defesa pessoal. Os
alunos as levam para escola para impor respeito, intimidar adversários, impressionar
meninas ou os colegas.

Em geral, as armas brancas (tesouras, facas) são mais presentes nas escolas que as
armas de fogo. Em relação às drogas, os alunos, em geral, consomem as consideradas
mais leves, principalmente a maconha. O uso de drogas (incluindo cigarro e álcool),
entre os estudantes, pode fazer crescer as transgressões e a vitimizaçao nas escolas,
reproduzindo seu efeito na sociedade em geral.  O consumo pode contribuir, por exemplo,
para o aumento no número de furtos ou a extorsão, por parte dos alunos viciados, pode
estimular a formação e a luta entre gangues juvenis, aumentar a circulação de armas e
elevar de modo geral a insegurança no ambiente escolar.

Uma das constatações relevantes da mesma pesquisa é a de que existe uma associação
entre o nível de transgressão dos estudantes e a freqüência com que utilizam cigarro,
álcool e maconha. Ou seja, quanto maior a freqüência no consumo de drogas, maior a
tendência a transgredir e um conseqüente envolvimento com a violência.

4. Medidas no combate à violência escolar

Reverter um histórico de violência requer iniciativas em vários níveis e de diferentes
complexidades. Uma das ações que cabe à escola é o exercício do bom relacionamento
e o cultivo da paz no ambiente.

Aqui veremos algumas outras iniciativas para prevenir e combater a violência nas escolas.44

• as escolas devem ser rigorosas no cumprimento de suas responsabilidades em
relação aos alunos e à comunidade;

• a construção de regras de convivência e disciplinares pela própria comunidade
escolar deve favorecer o respeito aos direitos e diminuir os atos violentos;

• é fundamental estimular o protagonismo juvenil de modo que os estudantes
construam suas próprias alternativas para a redução da violência e na construção
de propostas alternativas;

• a escola não pode ser uma unidade fechada. É preciso que nela se discuta os
problemas da comunidade com a própria comunidade (pais e alunos), lideranças
locais (polícia local, ONGs, igrejas, comerciantes, entre outros);

• a participação da polícia na segurança escolar, quando necessária, deve ser
implantada com respeito aos direitos humanos, participação da comunidade e
ênfase na prevenção;

43. Fonte: “O dia-a-dia
na vida das escolas”,
Ilanud/Instituto Sou da
Paz

44. Trecho do texto
“Polícia e Escola: Uma
reflexão compartilhada
em busca de paz nas
escolas”, Sposato K.,
Revista Ilanud nº 18
“Paz nas Escolas”,
Ilanud/Instituto Sou da
Paz, 2001.
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5. Exemplos contra a violência

A sociedade também se mobiliza na forma de campanhas e projetos para combater a
violência escolar.

O Projeto “Grêmio em Forma”, do Instituto Sou da Paz, é uma iniciativa de política de
prevenção à violência que atua em escolas públicas, incentivando e assessorando a
formação de Grêmios Estudantis. O “Projeto Grêmio em Forma” foca sua atuação em
grêmios estudantis, partindo da reconhecida importância do papel desempenhado por
essas entidades na construção de uma escola democrática e na formação de jovens
cidadãos ativos e responsáveis, capazes de atuar politicamente lutando por suas
conquistas e interesses. Com isso, espera-se que os estudantes sejam sensibilizados e
capacitados a resolver os conflitos provenientes da participação social de forma pacífica
e não pelo uso da força e da violência. Outra experiência realizada pelo Sou da Paz, em
parceria com o Ilanud, Polícia Militar de São Paulo e Secretaria Estadual de Educação, é
o Projeto “Polícia Escola”. A iniciativa, realizada em 2001, propôs desenvolver uma
metodologia de trabalho e um material gráfico para o treinamento de policiais envolvidos
em programas de construção da paz nas escolas. O objetivo do trabalho foi proporcionar
um maior diálogo entre os atores escolares e os que cuidam de sua segurança, e que a
atuação da polícia fosse pautada pelos princípios do policiamento comunitário, ou seja,
com respeito aos direitos humanos, participação da comunidade e com ênfase na
prevenção.

Saiba mais sobre o assunto:

Livro “VVVVViolência nas Escolasiolência nas Escolasiolência nas Escolasiolência nas Escolasiolência nas Escolas”, Miriam Abramovay e Maria das Graças Rua, Unesco, 2002 -
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001339/133967por.pdf

As sutileAs sutileAs sutileAs sutileAs sutilezas das faces da violência nas práticas escolares de adolescenteszas das faces da violência nas práticas escolares de adolescenteszas das faces da violência nas práticas escolares de adolescenteszas das faces da violência nas práticas escolares de adolescenteszas das faces da violência nas práticas escolares de adolescentes
Luiza Mitiko Yshiguro Camacho. In: Revista Educação e Pesquisa. v.27 n.1. São Paulo. 2001.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022001000100009&lng=pt&nrm=iso

ProgProgProgProgPrograma Prama Prama Prama Prama Paz nas Escolasaz nas Escolasaz nas Escolasaz nas Escolasaz nas Escolas
http://www.mj.gov.br/sedh/paznasescolas/

Projeto Agentes da PProjeto Agentes da PProjeto Agentes da PProjeto Agentes da PProjeto Agentes da Pazazazazaz
http://geocities.yahoo.com.br/agentesdapaz

Instituto Sou da PInstituto Sou da PInstituto Sou da PInstituto Sou da PInstituto Sou da Pazazazazaz
http://www.soudapaz.org.br

Ação EducativaAção EducativaAção EducativaAção EducativaAção Educativa
www.acaoeducativa.org
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7ª Parte

Redução da Maioridade Penal45

45. Huguet Clarissa,
Redução da
Maioridade Penal –
será esta a tão
esperada solução? -
“Geração Futuro”,
Caderno Adenauer II,
agosto de 2007.

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal aprovou no dia 26 de abril
de 2007, por 12 votos a 10, a proposta de Emenda Constitucional que reduz de 18 para
16 anos a maioridade penal no país. A proposta ainda será submetida ao plenário do
Senado e por tratar-se de uma proposta de emenda constitucional, irá à votação em dois
turnos. Se aprovada, a mesma segue para votação em dois turnos no Plenário da Câmara.

Há bastante tempo diversas propostas visando à redução da maioridade penal tramitam
no Senado Federal. Porém, após o brutal assassinato de João Hélio, menino de 6 anos
que foi arrastado por mais de sete quilômetros, depois do carro em que ele estava ter
sido roubado por criminosos em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, em fevereiro deste
ano, o debate foi acalorado tendo em vista a grande comoção social e sentimentos de
revolta que tomaram conta do país.

São inúmeros os argumentos daqueles que defendem a redução da maioridade penal.
Pode-se compreender que pessoas atingidas direta ou indiretamente por crimes bárbaros
e violentos como este passem a defender a redução da maioridade penal, numa atitude
reativa e imediatista, e é claro, desejo este baseado em um desejo de vingança. Contudo,
ela não é a panacéia que todos almejam. A profunda crise na segurança pública e a
ocorrência reiterada de crimes extremamente violentos elevaram ao máximo o sentimento
de indignação, desespero e medo em face da violência epidêmica que assola o país.
Hoje, a maioria dos brasileiros é favorável à redução da maioridade penal. Porém, será
esta a solução ou pelo menos a forma mais eficaz de diminuir a criminalidade no país?
Encarcerar adolescentes de 16 a 18 anos, enviando-os para o nosso já conhecido e
falido sistema carcerário onde um modelo fracassado se reproduz em quase todos os
estados brasileiros é a solução?

Conforme já exposto anteriormente neste trabalho, de acordo com a legislação brasileira,
crianças até 12 anos são inimputáveis, o que quer dizer que elas não podem ser
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submetidas a um julgamento pelo sistema de justiça comum vigente não importando o
crime que tenha sido cometido. O Estado não tem a pretensão punitiva quando se trata
de menores de 12 anos. Já o adolescente infrator que tenha entre 12 e 18 anos será
levado a julgamento numa Vara Especializada da Infância e da Juventude e está sujeito
a várias punições: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação
em estabelecimento educacional. Assim, cabe aqui salientar que o adolescente no Brasil
já é punido sim quando em conflito com a lei a partir dos 12 anos de idade. É errado
afirmar que tais adolescentes infratores não são punidos ao cometerem um ato infracional.
Muitos deles ao praticarem, por exemplo, o crime de furto, onde não há emprego de
violência, acabam sendo equivocadamente enviados para unidades de internação,
permanecendo privados de liberdade por até 3 anos e em contato com outros
adolescentes que podem ter cometido crimes muito mais graves como assassinato ou
latrocínio. Equivocadamente porque as unidades de internação são destinadas a jovens
que cometeram atos infracionais mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por
reiteração na prática de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta, ou seja, de acordo com o que preceitua
o ECA, a medida socioeducativa a ser adotada não deveria ser a privativa de liberdade.

Busca-se aqui realizar uma análise pormenorizada de alguns dos argumentos utilizados
a altos brados pelos defensores da redução da maioridade penal para que o leitor possa
ao final fazer o seu próprio juízo sobre a eficácia desta medida.

O ECA, ao adotar a Teoria da Proteção Integral, vê a criança e o adolescente como
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, necessitando, em conseqüência,
de proteção diferenciada, especializada e integral. Em momento algum o Estatuto objetiva
manter adolescentes que cometeram atos infracionais impunes. Como prova disto há
um rol de medidas socioeducativas que, na realidade, são verdadeiras penas, iguais
àquelas aplicadas aos adultos.

Ao criar as medidas socioeducativas, o legislador tentou dar um tratamento diferenciado
aos indivíduos de 12 a 18 anos, reconhecendo neles a condição peculiar de pessoas
em desenvolvimento. Nesta linha, as medidas deveriam ser aplicadas visando à
recuperação e ressocialização do jovem à comunidade, o que lamentavelmente acaba
na maioria das vezes não ocorrendo, tendo em vista as péssimas condições e a falta de
programas eficazes que dêem àquele jovem a possibilidade de galgar um futuro melhor
após o cumprimento da medida.

Outro argumento extensamente empregado baseia-se na idéia de que se a maioridade
penal fosse reduzida isto evitaria que menores de 18 anos fossem utilizados pelo crime
organizado. Ora, se adolescentes de 16 anos se tornarem imputáveis os criminosos
adultos recrutarão os de 15 anos, reduza-se para 14 e na manhã seguinte os de 13
serão aliciados. O grande desafio é na realidade criar alternativas ao crime, à sedução do
tráfico e da violência, para que adolescentes não “optem” por este caminho tenham
eles 12, 15 ou 18 anos.
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Vale ressaltar ainda que existe uma forte corrente de juristas defensores da impossibilidade
de reforma constitucional neste aspecto, pois entendem que o artigo 228 Constituição
Brasileira é cláusula pétrea ou uma garantia individual que é imune à mudança por Emenda
Constitucional, nos termos do art. 60, §4º, inciso IV da Carta Magna. Para os que defendem
esta tese este obstáculo seria intransponível, podendo o artigo 228 ser alterado somente
através de uma nova Assembléia Constituinte e não por emenda constitucional.46

A pena e a medida socioeducativa não possuem simplesmente o caráter punitivo, mas
também o caráter ressocializador. Na medida socioeducativa o caráter ressocializador é
o aspecto mais importante. Porém, nem o sistema socioeducativo nem o sistema prisional
brasileiro satisfazem qualquer destas finalidades, pelo contrário, tais sistemas têm servido
para perpetuar a cultura da violência, brutalizando ainda mais os detentos tendo em vista
as condições desumanas a que são submetidos. Isto é facilmente comprovado quando
nos deparamos com os altíssimos índices de reincidência no sistema prisional. Vale destacar
observação feita por Nigel Rodley – Relator Especial da ONU sobre o tema da Tortura em
sua visita oficial ao Brasil. Rodley necessitou de apenas três semanas e algumas visitas a
prisões e unidades de internação para concluir que “não é razoável tratar os presos
como animais, para posteriormente devolvê-los à sociedade com a pretensão de terem
se transformado em “pessoas reintegradas e civilizadas”. Obviamente, eles serão
devolvidos à sociedade mais violentos e com chances reais de reintegração quase nulas.

A sensação de que o país ficará mais seguro com o endurecimento das leis penais, com
o aumento de políticas repressivas e o encarceramento de indivíduos cada vez mais
jovens é ilusória por inúmeras razões. É estatisticamente comprovado que políticas
puramente repressivas não diminuem a criminalidade. Países da América Central, como
El Salvador, Honduras e Guatemala vêm tentando combater a criminalidade através
destas políticas e do endurecimento das leis e não têm obtido resultados animadores.
Necessitamos sim urgentemente de políticas preventivas que priorizem a valorização da
cidadania, educação e qualificação profissional, que façam frente à grande falta de
perspectiva de um futuro melhor e que se torna mola propulsora para o envolvimento
destes jovens em atividades criminosas, aliada a uma reformulação das polícias e do
sistema de justiça juvenil.

O Brasil é um país eminentemente jovem, onde quase metade da população está na
faixa etária de 0 a 24 anos. A lógica não deve ser a do encarceramento e sim a da
criação de oportunidades e perspectivas de futuro para esta parcela da população
brasileira, que já sofre desde o nascimento o preconceito decorrente da cor da sua pele,
classe social e econômica. O argumento parece simples... Se pensarmos que para cada
adolescente infrator que é detido e enviado para uma instituição correcional, nascem
no Brasil incontáveis outras crianças que estarão num futuro próximo sujeitas aos mesmos
fatores de risco que levaram aquele adolescente a delinqüir, daríamos mais valor às
políticas de prevenção. Temos que pensar e agir no sentido de aniquilar estes fatores de
risco para podermos conceber um Brasil mais justo, com mais oportunidades e menos
violento para as próximas gerações.47

46. Art. 60, para. 4º ,
inc IV CRFB – direitos e
garantias fundamentais
são cláusulas pétreas.
Art. 228 CRFB –
inimputabilidade penal
dos menores de
dezoito anos. Também
constitui uma garantia
fundamental apesar de
não estar elencado no
rol do art. 5º da CRFB.

47. Veja ainda sobre o
tema: Artigo publicado
na Folha de São Paulo
Mudar a Lei não muda
a realidade, Sposato K.,
Miraglia P., fev. 2007,
disponível em http://
clipping.planejamento.
gov.br /Noticias.asp?
NOTCod=338105
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8ª Parte

Agenda Juventude

1. Sistema de Justiça Juvenil - Implementação do SINASE

Municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto –
art. 88, inc. I do ECA

O significado da municipalização do atendimento no âmbito do sistema socioeducativo
é que tanto as medidas socioeducativas quanto o atendimento inicial ao adolescente
em conflito com a lei devem ser executados no limite geográfico do município, de
modo a fortalecer o contato e o protagonismo da comunidade e da família dos
adolescentes atendidos. A municipalização das medidas de liberdade assistida e prestação
de serviços à comunidade é ainda mais premente, uma vez que elas têm como locus
privilegiado o espaço e os equipamentos sociais do município. Nelas há maior efetividade
de inserção social, na medida em que possibilitam uma maior participação do adolescente
na comunidade, e, ao contrário das mais gravosas, não implicam em segregação.48

Ex: Municipalização no estado de São PEx: Municipalização no estado de São PEx: Municipalização no estado de São PEx: Municipalização no estado de São PEx: Municipalização no estado de São Pauloauloauloauloaulo – de acordo com a Fundação Casa até
maio de 2006, a antiga Febem contava com apenas uma experiência na municipalização,
por meio de convênio com a Prefeitura de São Paulo. Em sete meses, seguindo as
recomendações do Sinase, 21 novas parcerias foram firmadas com municípios do Estado.
Por meio destas parcerias, os atendimentos em meio aberto são executados pelas
prefeituras (mais vinculadas à realidade das cidades), que recebem suplementação
financeira da Fundação CASA (do governo do Estado de São Paulo), no valor de R$
60,00 per capita. Os valores não são os ideais e há previsão de que em 2007 os
repasses serão reajustados em 67%, perfazendo um total de R$ 100,00 por adolescente
efetivamente atendido. Objetiva-se com isso, mais do que remunerar justamente os
programas de meio aberto, incentivar a adesão dos prefeitos.49

48. Sistema Nacional
de Atendimento
Socioeducativo –
Sinase, Secretaria
Especial de Direitos
Humanos, Conanda,
Brasília, 2006, p. 29.

49. Estas informações
foram obtidas através
do site da Fundação
Casa, disponível em
http://www.
casa.sp.gov.br/site/
paraleitura.php?cod=593
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Unidades de internação para no máximo 40 adolescentes

Uma das determinações do SINASE é que as unidades de internação sejam construídas
e adaptadas para receber no máximo 40 adolescentes. Os objetivos são muito claros:

• fazer com que este indivíduo receba a atenção e tratamento adequados dentro
da unidade de internação (conforme preconiza o ECA);

• tratar cada adolescente individualmente para assim potencializar as chances de
uma “ressocialização” após o tempo de internação;

• conseguir finalmente implementar o que dispõe o ECA nos seus artigos 121,
122, 123, 124 e 125.

2. Integração entre projetos e programas sociais ligando atividades
educacionais, de cidadania, esportivas, culturais e de qualificação
profissional eu deixaria só integração

Vemos hoje uma quase completa desconexão entre programas de governo e projetos
sociais. Tais programas/projetos literalmente “não se comunicam”. Na realidade ainda é
compreensível que projetos de diferentes organizações não tenham uma relação e/ou
ligação, já que cada organização tem seu modus operandi. Porém, é inaceitável que
programas governamentais, sejam eles municipais, estaduais ou federais não utilizem a
estrutura já existente, que conta com diversas secretarias que cuidam de vários assuntos
complementares, quais seja, educação, saúde, assistência social, esportes, cultura etc.
Deve-se potencializar os programas com uma política social integrada, onde haja a
utilização da máquina já existente no governo, com o desenho e implementação de
ações conectadas, o que trará certamente resultados mais consistentes e duradouros.

3. Promoção de diálogo entre organizações da sociedade civil que
atuam diretamente com adolescentes e jovens e a Secretaria Nacional
da Juventude

Vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ) foi criada por Medida Provisória assinada pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em fevereiro de 2005, transformada na Lei 11.129 de 30 de junho de
2005. A SNJ é responsável por articular os programas e projetos, em âmbito federal,
destinados aos jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos; fomentar a elaboração de
políticas públicas para o segmento juvenil municipal, estadual e federal; interagir com os
poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas amplas; e promover espaços
para que a juventude participe da construção dessas políticas. A Secretaria também
coordena o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem).
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A SNJ é resultado do Grupo de Trabalho Interministerial, criado pelo presidente da
República em 2004, que reuniu 19 ministérios, realizou um diagnóstico da juventude
brasileira e levantou os programas federais voltados para a população jovem. O grupo,
coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, recomendou a criação
da Secretaria, com a missão de articular as políticas e ações existentes, a implantação do
Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e o desenvolvimento do ProJovem. A
criação do CONJUVE já veio como uma tentativa de aproximar a sociedade civil e governo,
porém, como há somente 40 assentos para organizações da sociedade civil neste
Conselho, um maior esforço deve ser feito no sentido de promover o diálogo entre
organizações da sociedade civil que atuam diretamente com adolescentes e jovens e a
Secretaria Nacional da Juventude.

4. Esclarecimento sobre o papel e atuação dos Conselhos Tutelares

Os Conselhos Tutelares são subutilizados no Brasil. Cartilhas simples deveriam ser
distribuídas esclarecendo o papel dos Conselhos Tutelares. A desinformação é a pior
inimiga e impeditivo para que a população possa se beneficiar destes conselhos, uma
excelente inovação trazida pelo ECA em seus artigos 131 ao 144.50

5. Redefinir a relação entre a Polícia e os Jovens

Reforçar a idéia de policiamento comunitário51

A relação da polícia com os jovens, principalmente jovens afro descendentes, pobres e
residentes nas periferias e favelas de grandes cidades está muito longe de ser o ideal.
Há uma necessidade premente de se reconstruir a relação Policia x Jovens, para que
discriminação e preconceito deixem de ser a palavra de ordem, em uma relação já tão
conturbada.

PPPPPoliciamento comunitário: oliciamento comunitário: oliciamento comunitário: oliciamento comunitário: oliciamento comunitário: em todas as áreas onde os grupos criminosos agem, a
presença de forças de segurança do Estado é de natureza limitada ou diferenciada. Um
histórico de policiamento reativo e repressivo nessas áreas levou a uma relação
deteriorada entre a comunidade local e a polícia. Em algumas áreas, as forças de segurança
não têm qualquer atuação, o que encoraja os grupos armados a se tornarem uma
presença abertamente armada. Entre essas duas situações, os moradores locais preferem
apoiar os grupos armados dominantes que a polícia. A polícia precisa ser uma presença
constante e respeitada dentro da comunidade, se quiser ganhar o apoio dos moradores
e impedir que os grupos armados tenham uma existência abertamente armada.

Grupamento de PGrupamento de PGrupamento de PGrupamento de PGrupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPoliciamento em Áreas Especiais (GPoliciamento em Áreas Especiais (GPoliciamento em Áreas Especiais (GPoliciamento em Áreas Especiais (GPAE)AE)AE)AE)AE) – aplica técnicas de
policiamento orientado para a resolução de problemas

50. Ver Anexo I.

51. Ver ainda sobre o
tema: http://
www.comunidadesegura.
org/?q=pt/node/30332
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Empregadas em diversos departamentos de polícia, as técnicas de policiamento orientado
para a resolução de problemas constituem ferramenta essencial para a gestão das
iniciativas de Policiamento Comunitário em todo o mundo. Tendo em vista que o trabalho
de polícia envolve muito mais do que simplesmente aplicar a lei e inibir comportamentos
delituosos, o modelo de polícia comunitária baseia-se em três princípios fundamentais: 

•   Aumentar a eficiência do serviço policial atuando preventiva e pro - ativamente.

•   Investir no conhecimento e na criatividade dos policiais na ponta da linha.

•   A comunidade é a grande colaboradora e avaliadora da eficiência do trabalho policial.

O ideal é que, conjuntamente, polícia e comunidade construam as suas próprias “medidas
de eficiência”. Para isso, as estratégias de resolução de problemas são orientadas por
cinco princípios básicas de trabalho:

1. Diagnóstico do problema

2. Análise

3. Planejamento

4. Implementação

5. Monitoramento e Avaliação

6. Redução da Maioridade Penal

Os argumentos para este ponto da agenda estão devidamente expostos na 7ª
parte desta cartilha. Ver ainda Por que dizer não à redução da Maioridade Penal
- Fundação Abrinq – www.fundabrinq.org.br
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9ª Parte

Boas Práticas52

Não são poucos os desafios quando falamos de crianças e adolescentes envolvidos em
situações de violência. Sabemos, por exemplo, que no Brasil os jovens são as principais
vítimas dos homicídios que assolam o país. O repertório de violência e violações, no
entanto, é mais extenso: além das mortes violentas, a violência intra-familiar, ou a própria
criminalidade urbana ajudam a compor o quadro complexo que une, de maneira perversa,
crianças, adolescentes, violência e criminalidade.

Seja na condição de vítimas ou protagonistas de conflitos, a violência envolvendo crianças
e jovens precisa ser tratada como prioridade e demanda políticas urgentes e eficazes
em campos diversos, tais como educação, saúde e assistência social, que sejam capazes
de reverter esse quadro.

Nesse sentido, vale a pena aprender com experiências dessa natureza que têm se
mostrado eficazes no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e, portanto,
bem-sucedidas na sua tarefa de educação e ressocialização.

Aqui veremos alguns exemplos de execução de medidas socioeducativas capazes de
transformar a realidade desses jovens, promovendo mudanças positivas, atuando também
como uma estratégia de prevenção. Conheceremos a seguir projetos bem-sucedidos e
premiados na implementação da socioeducação no Brasil. São projetos comprometidos
com a promoção dos direitos humanos e com a construção de uma sociedade mais
justa e pacífica.

52. A 9ª Parte desta
cartilha foi desenvolvida
pela equipe do ILANUD
em parceria com o Viva-
Rio.
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1. Prêmio Sócio-Educando

Criado em agosto de 1998, o projeto foi realizado em duas edições e objetivou identificar,
premiar e divulgar experiências bem-sucedidas de aplicação e execução de medidas
sócio-educativas para adolescentes em conflito com a lei.53

A intenção dos realizadores não foi só a premiação e sistematização das experiências,
mas a criação de uma cultura de aplicação e execução dessas medidas, incentivando à
implementação mais efetiva e criativa do ECA.

Priorizou-se a identificação de experiências em meio aberto, já que estas são as medidas
prioritárias, conforme prevê o próprio ECA.

A premiação teve como objetivos gerais os seguintes tópicos:

• Conhecimento e aplicação da lei;

• Multiplicação de Boas experiências;

• Formulação de Políticas Públicas voltadas à Infância e Juventude.

Conheça algumas instituições e alguns projetos premiados pelo Prêmio Sócio-Educando:

1.1 Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDEDICA)
Município de Santo Ângelo – Rio Grande do Sul

O CEDEDICA foi premiado pela iniciativa de realizar a execução de medidas
socioeducativas em meio aberto que passaram a ser delegadas para a instituição, com
a participação comunitária. Esse trabalho conseguiu reduzir o número de aplicação de
medidas privativas de liberdade, como a internação, por exemplo, pela priorização do
cumprimento de medidas em meio aberto

Atualmente a ong realiza vários projetos com crianças e adolescentes e suas famílias.

Conheça mais sobre o trabalho CEDEDICA Santo Ângelo, no site: www.cededica.org.br

1.2 Programa Liberdade Assistida Comunitária CEDECA/SAPOPEMBA –
“Mônica Paião Trevisan” - São Paulo – SP

O CEDECA acompanhou 97 adolescentes, em cumprimento de liberdade assistida, no
ano de 1999. O projeto propôs a utilização de um método que envolvesse, de forma
efetiva, a comunidade e o adolescente. Para isso os educadores são membros da própria
comunidade, disponíveis em tempo integral, estabelecendo assim, um vínculo entre
educador e educando. Além disso, os adolescentes eram estimulados a participar de
atividades e serviços da comunidade como escola, cursos profissionalizantes, atividades
esportivas e culturais, centros de recuperação, entre outros. O centro também ofereceu
assistência jurídica e psicológica aos adolescentes.

53. Esta foi uma
iniciativa do Uma
iniciativa do ILANUD,
realizada em parceria
com BNDES, ANDI -
Agência de Notícias dos
Direitos da Infância,
Fundação Educar
DPaschoal e o UNICEF.
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Com esse trabalho, houve uma diminuição no número de adolescentes envolvidos em
atos infracionais, bem como o número de reincidência dos jovens acompanhados pelo
programa.

Atualmente o CEDECA/Sapopemba ainda realiza diversos projetos para crianças e
adolescentes da comunidade.

Saiba mais no www.cedecampt.org.br

                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3 Centro Socioeducativo Homero de Souza Cruz Filho - Boa Vista – RR

O projeto buscou viabilizar a execução administrativa das medidas socioeducativas
privativas de liberdade (internação e semi-liberdade) de acordo com as exigências da
normativa internacional e nacional.

Para isso foi implementado um Centro Socioeducativo para execução dessas medidas.
A partir daí, percebeu-se uma menor reincidência dos adolescentes e diminuição da
duração das medidas privativas de liberdade, além do fortalecimento e participação da
sociedade no processo socioeducativo.

2. Luta pela Paz - Comunidade Nova Holanda -
Complexo da Maré – Rio de Janeiro

O Luta pela Paz é um projeto para 300 crianças e jovens no Complexo da Maré no Rio
de Janeiro. Luta pela Paz trabalha na prevenção ao envolvimento de crianças no tráfico
de drogas e/ou na criminalidade e reintegra aqueles que já estão envolvidos através da
inclusão via boxe e outros esportes, educação, aulas de cidadania, acesso ao mercado
formal de trabalho, a promoção de uma cultura de paz e constrói líderes jovens para
futuro. Mais informação - www.lutapelapaz.org.br

3. Juventude e Polícia (Belo Horizonte – Minas Gerais)

Em Minas Gerais o Grupo Cultural AfroReggae e o Centro de Estudos de Segurança e
Cidadania da Universidade Cândido Mendes (CESeC - UCAM), em parceria com a Secretaria
de Defesa Social de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Programa
de Controle de Homicídios Fica Vivo!, organizaram o projeto ´Juventude e Polícia´.

O programa é pioneiro no Brasil e é considerado como um exemplo de ´boa prática´
pelos bons resultados em comunidades e escolas.54 Também, o programa ajudou a
diminuir a violência nas áreas em que foi implantada. Revista Época informou que, depois

54. O CESeC, que
pesquisou as opiniões
sobre o programa
concluiu, em 2006, que
71,7% dos policiais acho
que o projeto ajudou na
integração das polícia
com a comunidade.
Não menor importante
é a avaliação dos jovens
estudantes que
participaram no
programa: 80,8%
mudaram a sua
imagem sobre policiais.
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desde a realização do projeto em duas escolas em Belo Horizonte, as ocorrências policiais
caíram em até 50% na vizinhança´.55 O programa constitui um modelo a ser seguido em
outras partes do Brasil, mas enfrenta evidentemente barreiras no nível nacional. Deve-se
observar que a idéia original era implantar o projeto no Rio de Janeiro. Foi só porque a
proposta do projeto foi recusado no Rio, que veio para Belo Horizonte: as negociações
com a Secretaria de Segurança, em 2003, não deram certo. Depois da experiência em
BH, o governador carioca, Sérgio Cabral expressou interesse no projeto e convidou os
organizadores do projeto para mostrar a experiência de Minas no Rio de Janeiro.

O grande desafio é o de convencer a polícia que a sua participação de iniciativas culturais
e interação com a juventude pode produzir uma nova imagem tanto nos jovens como
os policiais.

55. Disponível em
http://
revistaepoca.globo.com/
Revista/Epoca/
0,,EDG76126-6014-
451,00.html.
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ANEXO I

Qual a fonte legal dos poderes
atribuídos ao Conselho Tutelar?

A ação do Conselho Tutelar como autoridade pública se fundamenta nos artigos Artigos
24 - XV e artigo 30 - II e V e 204 da Constituição da República Federativa do Brasil. O
Título V do Livro lI da Lei Federal 8.069 (ECA), trata das normas gerais federais a que se
refere à Constituição Federal.

Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB 1988

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:

XV - proteção à infância e à juventude;

Art. 30. Compete aos Municípios:

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de
apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária
líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)
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II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou
ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Livro II - PARTE ESPECIAL

TÍTUTÍTUTÍTUTÍTUTÍTULLLLLO V - DO CO V - DO CO V - DO CO V - DO CO V - DO CONONONONONSELHO TUTELSELHO TUTELSELHO TUTELSELHO TUTELSELHO TUTELARARARARAR

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 131º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta Lei.

Art 132º - Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de
cinco membros, escolhido pela comunidade local para mandato de três anos, permitida
uma recondução ( Nova redação conforme Lei Federal 8.242/91, de 12/10/91)

Art 133º - Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes
requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

Art 134º - Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho
Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.

Parágrafo Único - Constará da Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos
necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.

Art 135º - O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante,
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de
crime comum, até o julgamento definitivo.

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art 136º - São atribuições do Conselho Tutelar:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando
as medidas previstas no Art 101º, I a VII;

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no Art
129º, I a VII;

III - promover a execução de suas decisäes, podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência,
trabalho e segurança;
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b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa
ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no
Art 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

VII - expedir notificações;

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário;

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos
no Art 220º, § 39º, inciso II da Constituição Federal;

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do
pátrio poder.

Art 137º - As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade
judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.

CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA

Art 138º - Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do Art 147º.

CAPÍTULO IV - DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art 139º - O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido
em Lei Municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. (Nova redação
conforme Lei Federal 8.242/91, de 12/10/91)

CAPÍTULO V - DOS IMPEDIMENTOS

Art 140º - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes
e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhado, tio e
sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

Parágrafo Único - Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em
relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na
Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.
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ANEXO II

Sistema Juvenil Socioeducativo
reabilitando jovens de forma efetiva

Atividades
Educativas

funcionando em
centros de
internação

Programas de
reinserção

depois que os
jovens deixam
os centros de

internação

Programa
envolvendo a

família no
processo de

reabilitação de
jovens

Direitos
Humanos +

Tratamento justo
garantido

Apoio
psicológico

individual para
os jovens

Staff com
treinamento
adequado e

capacitados para
lidar com os

jovens

Consciência da
sociedade sobre
a importância de

promover
reintegração

destes jovens

Programa de
qualificação
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ANEXO III

www.ComunidadeSegura.org

Fazer uma cobertura responsável e aprofundada da violência e da segurança pública;
gerar reflexão; promover debates construtivos, privilegiando a busca de soluções mais
do que a notificação dos problemas; ser fonte de informações úteis, apontando boas
práticas, metodologias inovadoras e políticas públicas bem sucedidas no Brasil e no
mundo; reunir insumos variados de apoio ao trabalho de construção da paz.

São estes os objetivos do portal Comunidade SeguraComunidade SeguraComunidade SeguraComunidade SeguraComunidade Segura, um projeto pioneiro na internet
por oferecer conteúdo jornalístico e acadêmico de qualidade sobre segurança cidadã e
direitos humanos com atualização diária e abrangência internacional.

Com versões em português, espanhol, inglês e francês, e tradução de boa parte do conteúdo
exclusivo entre estes idiomas, o portal utiliza recursos colaborativos para facilitar a
comunicação entre redes, tornando-se uma ferramenta para que atores de toda a América
Latina e Caribe e também de outras partes do mundo possam se informar e se relacionar.

A Biblioteca VBiblioteca VBiblioteca VBiblioteca VBiblioteca Viririririrtual Comunidade Seguratual Comunidade Seguratual Comunidade Seguratual Comunidade Seguratual Comunidade Segura, com mais de mil documentos catalogados,
conta com centenas de autores e instituições produtoras de conteúdo em sua base de
dados, reunindo o que há de melhor na produção científica brasileira sobre segurança
pública e direitos humanos. Os arquivos são disponibilizados em PDF ou mantidos em
seus sites originais, e todos os usuários cadastrados no portal podem inserir documentos
que serão aprovados depois de revisados.

Enquanto a mídia tradicionalmente cobre casos de violência com sensacionalismo e
sem uma visão integrada destes fenômenos com suas causas e conseqüências, o portal
traz um novo modelo de produção jornalística sobre o tema, apontando iniciativas
exemplares de governos e sociedade civil, divulgando dados de pesquisas que podem
influenciar políticas públicas eficazes, aproximando os especialistas dos executivos e
operadores da segurança pública (inclusive policiais de diferentes níveis hierárquicos).

O conteúdo aberto inclui a base de dados da biblioteca virtual, notícias diárias selecionadas
de diversas fontes, reportagens exclusivas, artigos de opinião, cobertura de eventos,
entrevistas e agenda. Informativos temáticos também são distribuídos gratuitamente,
bastando indicar o e-mail. Para usuários cadastrados, além de criar um perfil individual
para se apresentar aos demais participantes, é possível inserir eventos na agenda, participar
de chats e comunidades virtuais e indicar documentos para a biblioteca.

O Portal ComunidadeSegura.org ComunidadeSegura.org ComunidadeSegura.org ComunidadeSegura.org ComunidadeSegura.org é um projeto desenvolvido pelo Programa de Segurança
Humana do Viva Rio com o apoio da União Européia e da Open Society, em parceria
com instituições da sociedade civil do Brasil e de outros países. (conheça a rede de
parceiros acessando o site).

Para mais informações sobre o portal Comunidade Segura: contato@comunidadesegura.org

Esperamos você no www.comunidadesegura.org!
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ANEXO IV

JICA - Japan International Cooperation Agency

A Japan International Cooperation Agency (Agência de Cooperação Internacional do
Japão) – JICA - é uma autarquia do governo japonês vinculada ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros do Japão, órgão governamental que, no Brasil, corresponderia
ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A JICA é responsável pela implementação
de programas e projetos de cooperação técnica do Japão nos países em vias de
desenvolvimento, tendo como objetivo principal melhoria das condições sócio-
econômicas dos habitantes desses países. Sua missão é a de atuar como uma ponte
entre os povos do Japão e dos países em desenvolvimento, compartilhando técnicas,
conhecimento e experiências, promovendo, assim, a cooperação internacional em
prol da paz e de um mundo mais próspero.

A atividade da JICA insere-se no âmbito da Official Development Assistance – ODA (Ajuda
Oficial para o Desenvolvimento), do Governo Japonês, e, no Brasil, é regulado pelo Acordo
Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil e o Japão, assinado em agosto de 1970.

Para cada país, a JICA estipula temas prioritários para a elaboração de projetos de
cooperação técnica a serem realizados. Os temas prioritários direcionados ao Brasil são:
meio-ambiente, cooperação tripartite (entre Japão, Brasil para países da América Latina,
África de Língua Portuguesa e Timor-Leste) e redução das desigualdades sociais e combate
à pobreza. Tais temas são elaborados por consultas e debates entre os governos dos
dois países. No que diz respeito ao último tema, os notórios desequilíbrios sociais, não
apenas entre classes sociais e gêneros, mas também entre as regiões geofísicas verificados
no Brasil, colocam as regiões Norte e Nordeste como áreas prioritárias para a cooperação
da JICA no Brasil.

Isto posto, releva-se que a questão da violência que envolve crianças, adolescentes e
jovens faz parte do escopo do último tema citado, redução das desigualdades sociais e
combate à pobreza. A questão é abarcada também pelo conceito “Segurança Humana”
introduzida pela atual presidente da JICA, Sadako Ogata, que, além de geri-la na Agência,
é também sua idealizadora, junto com Amartya Sen, professor da Universidade de Harvard.

Dessa forma, as questões que envolvem crianças e adolescentes são trabalhadas pela
JICA em diversos países devido a sua característica de não ser um problema pontual, ou
seja, ela é presente e latente em diversas nações, principalmente nos países em vias de
desenvolvimento. Assim sendo, a dimensão da questão não poderia ser diferente na
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América Latina. Nesse sentido, a JICA tem se esforçado na região com o intuito de
reduzir tais problemas.

Em maio de 2007, foi promovido, por intermédio da JICA México e a Secretaria de
Relaciones Exteriores de Mexico (Secretaria das Relações Exteriores do México), um
encontro regional na qual foi abordado e debatido o tema crianças e adolescentes em
situação de rua. O encontro, entitulado “Seminario-Taller sobre Ninos y Adolescentes en
Situacion de Calle en America Latina” (Seminário Sobre Crianças e Adolescentes em
Situação de Rua na América Latina) contou com a participação de um total de 103
representantes governamentais e de organizações não-governamentais provindos de
14 países, além do país anfitrião, México: Argentina, Bolívia, Colombia, Costa Rica, Equador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. O
Brasil foi representado no evento pelas ONGs Viva-Rio, Movimento Nacional dos Meninos
e Meninas em Situação de Rua - MNMMR - , São Martinho e Santa Fé.

O propósito do encontro consistiu na criação de um fórum de analise, divulgação e
proposta para desenvolver modelos e programas de atendimento a meninos e meninas
em situação de rua. Os princípios comuns e fundamentais que nortearam o encontro
indicam como princípios básicos o acesso a uma vida digna, a convivência familiar,
acesso a educação e a saúde.

Tais princípios são norteadores não apenas no Brasil, mas também para muitos dos
países que enfrentam o mesmo problema. Nesse sentido, o evento também contou
com amplo debate no intuito de ampliar o uso de ferramentas e modelos de atendimento
a fim de ampliar o número de atendimento a crianças e adolescentes em situação de
rua na região latino-americana. Contou para tanto, a criação de uma rede de contatos
para aventar tais medidas em nível regional.

Apesar do enorme esforço feito pelos participantes e organizadores, observou-se uma
enorme diferença, tanto em termos qualitativos e quantitativos, bem como o tratamento
legal que cada país apresentou. O objetivo para um futuro melhor, que não se mostre
desalentador àqueles que vêem com urgência a resolução desses problemas, ainda urge.

Similar a outros países, as grandes cidades brasileiras incorporaram em seu cenário
urbano uma fatia da população que mora e vive na rua. Por conta de sua alta mobilidade
geográfica e social, não se sabe ao certo quantos são, ou mesmo se consegue traçar
um perfil homogêneo desta população. Quando se trata de crianças e adolescentes em
situação de rua o fato torna-se ainda mais grave, pois geralmente envolvem casos de
abusos familiares (físico e sexual), desesperança e abandono. São crianças e adolescentes
que são levados às ruas, e se tornam “meninos e meninas de rua”, onde lhes é negada
a segurança, conforto, resguardo, auto estima e sobre tudo dignidade humana.

São nítidos e claros os graves problemas relacionados à população em situação de rua.
Questões relacionadas a gravidez precoce, uso de substancias ilícitas, condições de
higiene pessoal, violências, entre outras, são temas urgentes para governos e sociedade
civil aportarem seus esforços e atenção.
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Nesse sentido, no que tange o problema no Brasil, observou-se uma gravidade mais
acentuada, tendo em vista a situação econômica em que o país se apresenta. Assim,
ficou internalizada nos participantes brasileiros daquele evento, a vontade de se fazer
mais pelas crianças e adolescentes no País, que a cada momento está sendo vítima do
acaso e da negligência não apenas do poder público, mas também de uma sociedade
que ainda não conseguiu enxergar tais problemas de forma internalizada, ou seja, continua
sendo necessário que tais problemas sejam vistos como questões que a sociedade
também se veja como responsável em dirimi-las.

Garantir a condição de cidadão para esta população significa também enfrentar as
diferentes formas de violência presentes nas cidades brasileiras. Proteger as crianças é
um tema de presente e de futuro. O jovem ou adulto violento de hoje é a criança e
adolescente de ontem que antes mesmo de construir uma consciência pro - positiva da
sociedade, foi vítima dela, ou pela violência direta ou pela negligência. Para projetar uma
sociedade mais segura, é imprescindível uma maior atenção às crianças e adolescentes
do nosso país. Somente assim, ao darmos alguns passos a frente, estaríamos então
preparados para uma integração regional e ajudar as crianças das nações que comumente
chamamos de países-irmãos.

Sites recomendados:

JICA no Brasil
http://www.jica.org.br/

JICA no México
http://www.jica.go.jp/mexico

Sobre o projeto da JICA-México para crianças em situação de rua
http://www.jica.go.jp/mexico/pdf/proyecto03.pdf

Festival Internacional de Arte de los Niños que Viven en la Calle
http://www.jica.go.jp/mexico/principal_06.htm

JICA’s Human Security approach
http://www.jica.go.jp/english/about/policy/reform/human/index.html

JICA’s Global Issue: Poverty Reduction
http://www.jica.go.jp/english/global/pove/index.html

Santa Fe
http://www.santafe.org.br/

São Martinho
www.saomartinho.org.br/
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Recomendações do Seminário Sobre Crianças e Adolescentes em
Situação de Rua na América Latina:

1. Fortalecer a cooperação sul-sul na América Latina, visando promover o intercambio
de experiências, fomentar a capacitação de recursos humanos e propiciar a
vinculação institucional de maneira permanente entre organismos dedicados a
atenção de crianças e adolescentes em situação de rua;

2. Promover iniciativa buscando institucionalizar um foro regional de vinculação e
análise em torno do fenômeno social referente à infância e adolescência em
situação de rua na América Latina.

3. Promover a participação de outros países a esse tipo de encontros;

4. Promover apoio técnico e financeiro complementares para fomentar a realização
de encontros regionais periódicos do tema.

5. Promover a participação permanente da Assistência Oficial ao Desenvolvimento
do Governo do Japão, via sua Agencia de Cooperação Internacional (JICA), a fim
de instrumentar outros foros similares a este, assim como para sistematizar cursos
de capacitação de recursos humanos na região em apoio aos programas e projetos
vigentes.

6. Difundir os conteúdos e alcances deste encontro pelos participantes em seus
respectivos países, retomando os exemplos positivos implementando-os em
atenção integral das crianças e adolescentes em situação de rua e alto risco.
Manter contacto com os participantes do Seminário para a atualização constante
de elementos valiosos nos modelos de atenção.

7. Promover as atividades que promovam oportunidades ou protagonismo infanto-
juvenil.

8. Princípios da proteção integral:

- Direito de viver nas famílias de origem

- Investimento prioritário centrado na opinião dos próprios jovens

- Restituir a integridade dos direitos das Crianças e Adolescente.

9. Integrar as recomendações ou propostas realizadas nas mesas de trabalho que
indiquem ações visando instrumentar sempre e quando as recomendações sejam
pertinentes e que contribuam a garantir os objetivos planejados.

México, D. F., a 9 de março de 2007.
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“NINGUÉM NASCE ODIANDO OUTRA PESSOA

PELA COR DE SUA PELE, POR SUA ORIGEM

OU AINDA POR SUA RELIGIÃO.

PARA ODIAR, AS PESSOAS PRECISAM APREENDER;

E, SE PODEM APRENDER A ODIAR,

PODEM SER ENSINADAS A AMAR.”

Nelson Mandela
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